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ČERVENEC 2022

ČERVENCOVÝ ZPRAVODAJ
Tímto vydáním začíná sedmý ročník
městských novin, který pro vás připravuji,
a stále je to velká zodpovědnost a výzva,
že celé město bude číst následující řádky.
Závěr měsíce přináší společné čtení, co se
v našem nejbližším okolí stalo a jaké jsou
plány na blížící se dny, přehledně a přímo
k vašim rukám. Zastavte se a věnujte zpravodaji několik minut.
Strany 7, 8 a 9 obsahují nabídku divadelního předplatného a Kruhu přátel hudby.
Nezmeškejte přihlášení na další sezónu!
Kalendář akcí pro první prázdninový měsíc vám nabídne osvědčené pohádkové
středy, hudební čtvrtky a filmové pátky
v Javorce. Už čtvrt století oslaví streetballová událost Streetballhus! Městská
knihovna zve rodiny na poznávací stezku
Znalec přírody a městské muzeum na novou výstavu Honba za pokladem.
Pěkné léto vám přeje
Hana Sychrová

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU
V ČESKÉ TŘEBOVÉ SE O ROK ODKLÁDÁ
Správou železnic původně avizovaný termín
započetí prací na rekonstrukci železničního
uzlu v našem městě se posouvá z roku 2023
na rok 2024. Důvodem k odkladu je dle sdělení Správy železnic náročnost stavby, která
v posledních desetiletích v Česku nemá obdoby. Celkem by na železnici procházející
naším městem mělo být během šesti let proinvestováno přes deset miliard korun. Předmětem modernizace bude kromě samotného kolejiště také vyřešení otázky odvodu
dešťových vod, obnova mostů a propustků, prodloužení podchodu ve stanici, který
nahradí aktuální podchod ke společnosti
CZ LOKO, a zbudování bezbariérové lávky
v místě mezi ulicí Bří Hubálků a Semanínská.
Řešeno bude rovněž odhlučnění v bezprostředním okolí železnice.
„Spolupracovali jsme při vyhotovení a projednávání nového návrhu, který na místo původně plánovaných 5 764 metrů protihlukových stěn vysokých až 5 metrů počítá pouze
s 955 metry stěn do výše maximálně 3 metry.
Bylo to umožněno použitím nové moderní
metody výpočtu, která zohledňuje i snížení
hluku budoucími technickými i technologickými opatřeními na trati i vozidlech,“ řekl
v souvislosti s rekonstrukcí železničního uzlu
místostarosta města Dalibor Zelený.
Jiří Holý, mediální asistent města

Návrat selky do Javorky po renovaci

DO JAVORKY SE PO NECELÉM PŮL ROCE VRÁTILA SELKA
Na konci měsíce května se do Javorky opět
navrátila selka, která byla součástí městského parku od nepaměti. Stalo se tomu tak po
renovaci, kterou prošel celý soubor pohyblivých dětských prvků. Kromě města Česká
Třebová a městské společnosti Eko Bi, která
byla pověřena řízením renovace, se na akci
podílela také Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana, jejíž studenti se
zasloužili o nový domeček i oplocení z materiálu thermowood. Jak již název materiálu
napovídá, jedná se o dřevo odolnější vůči tepelným změnám, z čehož vyplývá jeho menší náročnost na údržbu. Samotnou figuru
selky vyhotovil pan Zdeněk Krška z firmy KSK
a o její ošacení a vybrané barevné úpravy se
postaral DDM Kamarád. Vše výše zmíněné
bylo osazeno do nového podloží zbudovaného firmou Rydo. Selka je nyní doplněna
také o osvětlení, které se sepne při spuštění
mechanismu.
„Jsem velice ráda, že se spolupráce tolika
subjektů z našeho města vydařila takovým
způsobem. Při realizaci bylo jasně vidět, že
všichni zúčastnění mají na hladkém průběhu
zájem nejenom jako šikovní řemeslníci, ale
také jako správní Třebováci. Velice nás těší
především kladné ohlasy občanů, kterých se
nám dostává,“ uvedla v souvislosti s renovací starostka města Magdaléna Peterková. Na
schůzce všech zúčastněných subjektů dne
1. června bylo dohodnuto, že průčelí domeč-

ku v nejbližší době čeká ještě jedno drobné
doplnění. Štít totiž ponese znak města Česká
Třebová stejně jako tomu bylo v předchozích
letech.
Jiří Holý, mediální asistent města
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RYBIČKOVA HROBKA NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ PROŠLA OPRAVOU

Rybičkova hrobka

PROJEKTY Z PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU MÍŘÍ K REALIZACI
Rada města Česká Třebová jakožto příslušný volený orgán místní samosprávy vzala
při svém jednání v pondělí 6. června usnesením na vědomí výsledky hlasování veřejnosti v rámci participativního rozpočtu. Ty
byly široké veřejnosti prezentovány již bezprostředně po jejich sečtení na webu města
i v minulém čísle Českotřebovského zpravodaje.
Na základě těchto výsledků Rada města Česká Třebová pověřila příslušné odbory zahájením přípravy realizace projektů malého
rozsahu, tedy laviček a koše v parku na Zámostí, venkovního stolu na stolní tenis a laviček a košů v parku u krematoria. Z velkých
projektů pak budou realizovány projekty
vratných městských kelímků a revitalizace
Jiráskovy cesty.
„Rada města při svém rozhodování plně respektovala vůli občanů i pravidla participativního rozpočtu. Jednalo se tak spíše o formální záležitost,“ uvedl místostarosta Josef
Kopecký. O postupu jednotlivých realizací
budou občané informováni prostřednictvím
sociálních sítí a webu města.
Jiří Holý, mediální asistent města

NÁVŠTĚVNÍCI JAVORKY
BUDOU MOCI VYUŽÍT
NOVÉHO VEŘEJNÉHO WC
Během května a června probíhaly práce
v části parku přiléhající ke středisku údržby
zeleně městské společnosti Eko Bi, na jehož
inženýrské sítě bude napojen nový objekt
veřejného WC. Nejprve musela být k montáži
kontejneru o velikosti 14 metrů čtverečních
připravena základová deska. K samotnému
návozu buňky pak dle příslibu dodavatele
mělo dojít v druhé polovině června.
Kontejner je dle smlouvy se zhotovitelem obložen palubkami tak, aby lépe korespondoval s rekreačním charakterem celé lokality.
Novostavba, jejíž otevření lze předpokládat
společně se začátkem letních prázdnin, obsahuje bezbariérové WC pro hendikepované,
předsíňku s přebalovacím pultem a kabinku
WC pro ženy, předsíňku a kabinku WC pro
muže a úklidovou místnost s výlevkou. Na
celou investiční akci je v rozpočtu města Česká Třebová na letošní rok celkem vyčleněno
2 500 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města

2

Při vstupu na městský hřbitov nelze přehlédnout secesní Rybičkovu hrobku. Její umístění
i velikost plně odpovídá skutečnosti, že je zde pochováno několik starostů České Třebové
z tohoto významného rodu. To je ostatně také důvodem, proč péči o hrobku obstarává město,
které v minulém roce zadalo zakázku na její opravu. Dílo pak bylo od zhotovitele převzato na
konci května.
Práce, které začaly na podzim minulého roku, započaly rozkrytím hrobky a krycí desky s rámy
byly s pomocí jeřábu přesunuty mimo hrob. Poté byla hrobka zakryta, aby tzv. vyvětrala. Po
několika dnech byly přendány ostatky do speciálních pytlů a uloženy na bezpečné místo.
Dále byly probourány všechny stropy a následně demontovány pravý a levý okrasný rám
hrobky z důvodu nevyhovujícího základu pod nimi. Za pomoci bagru byla také odstraněna veškerá suť z hrobky (cca 15 metrů krychlových). Následovaly práce na předezdívkách
a proběhlo očištění a nátěr traverz. Mezitím byly také rozebrány obvodové rámy, které prošly
srovnáním a byly zabetonovány. Proběhlo zakrytí hrobky PZD deskami. Za pomoci jeřábu se
pak na hrobku začaly skládat horní rámy. Po provedení úprav na dně hrobky byly navráceny
ostatky a hrobka byla zakryta deskami. Závěrečné práce obsahovaly vylití betonu, vyčištění
a zaspárování hrobu, obnovu písma a opravy zadní strany pomníku.
Cena díla dle smlouvy činila celkem 443 000 Kč. Vzhledem k více pracím, které si v průběhu
rekonstrukce vyžádalo především počasí, lze předpokládat drobné odchýlení od této ceny.
Připravovaný dodatek počítá s navýšením o 41 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města
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NOVÝ ODPADOVÝ SYSTÉM UŽ FUNGUJE DVA MĚSÍCE
Po poněkud náročnějších prvních týdnech, kdy si občané zvykali na sníženou frekvenci svozu
směsného komunálního odpadu, se celý nový systém už více zaběhl. Ubylo problematických
míst i stížností a přibylo žádostí o zapojení se do systému adresného svozu odpadu. Věříme,
že nový systém přinese výsledky – pro zajímavost si pojďme ukázat, jak se nám dařilo v minulém roce.
Za rok 2021 se podařilo vytřídit celkem 1530,747 tun plastu, papíru, nápojových kartonů, skla,
textilu a kovů. Díky jejich recyklaci bylo uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru za rok spotřebuje více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování jsme přispěli ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Jaká budou čísla za rok 2022, záleží na každém z nás.
V září plánujeme realizaci fyzické analýzy odpadů, podobně jako probíhala v loňském roce,
tentokrát ovšem v rámci tradičního barevného dne s odpady, který se bude konat po dvouleté covidové pauze opět na Starém náměstí. Stále se setkáváme s tvrzeními, že ač občané
třídí, nedaří se jim zredukovat množství směsného komunálního odpadu, tedy toho, co zbyde
po vytřídění všech využitelných složek. Podíváme se tedy společně na zoubek obsahu našich
černých popelnic a třeba najdeme odpovědi.
Rádi bychom zde také zmínili některé časté dotazy a odpovědi na ně:
Co dělat v případě, že pořizuji novou nádobu na směsný komunální odpad (původní je
např. zničená)?
• Pokud je původní nádoba již opatřena čárovým kódem, ale ještě není očipována (kód není
přeškrtnutý), je nejvhodnější se pokusit ho přelepit na novou.
• Pokud je původní nádoba již očipována (kód je přeškrtnutý, v límci nádoby je umístěný RFID
čip – lze zjistit pohledem pod límec nádoby), je třeba telefonicky se domluvit se zástupcem
Eko Bi s.r.o. na přečipování nádob – telefonní číslo 731 449 810.
Co dělat v případě, že svoz neproběhl dle kalendáře svozu, nádoba není svezena (týká
se všech druhů odpadů)?
• Nesvezenou nádobu prosím nahlaste na Eko Bi s.r.o. – telefonní číslo 731 449 810 – na středisku dopravy už zjistí, zda došlo k nějakému logistickému či technickému problému, nebo
zda byl v nádobě třeba nevhodný odpad, pro který nebylo možné nádobu svézt (typicky
např. žhavý popel).
Co dělat, když mám na nádobě žlutou samolepku s upozorněním, že mi chybí čárový
kód?
• Čárové kódy byly rozesílány do všech domácností v rodinných domech již v listopadu 2021.
Proto jsme přistoupili k upozorňování na nesplněnou povinnost tímto způsobem. Pokud
nemáte nádobu označenou čárovým kódem, na základě kterého bude opatřena trvalým
RFID čipem, prosím nejprve zkuste doma najít ten, který vám byl zaslán. V případě neúspěšného pátrání přijďte na městský úřad, odbor životního prostředí, kde vám bude vystaven
čárový kód náhradní.
Je možné si ještě objednat barevné nádoby na tříděný odpad?
• Ano, je to stále možné, nádoby jsou stále k dispozici. Pro jejich objednávku využijte buď
formulář na webu Města Česká Třebová, nebo svou objednávku přijďte vyplnit fyzicky na
městský úřad. Následně pro vás bude připravena smlouva o výpůjčce, kterou podepíšete při
vyzvednutí nádoby na sběrném dvoře.
Podnikám v České Třebové, mám i já možnost si nádobu objednat?
• Ne, výpůjčka nádob na adresný svoz odpadů je určená pouze pro fyzické osoby žijící v České
Třebové. Jako podnikající osoba (ať už OSVČ, nebo právnická osoba) ale máte povinnost
se o své odpady legálně postarat – zajistit, tedy objednat jejich pravidelný svoz nebo je
sám odvážet do zařízení, které je oprávněno k jejich převzetí (sběrna, výkupna, skládka – ne
sběrný dvůr!). Další možností je smluvně vstoupit do obecního systému nakládání s odpady.
Potom je možné ukládat vytříděný odpad do barevných kontejnerů ve městě. O tom, jakým
způsobem se svými odpady nakládáte, je dle platné legislativy nutné vést evidenci.
A jako douška jedno oblíbené tvrzení: Nemá smysl třídit, protože se všechno sesype do
jednoho auta a skončí na skládce!
Ne, není tomu tak. Každá komodita se sváží zvlášť, předává se na třídírnu, a pokud bychom dodali vytříděný odpad s přimíchaným jiným druhem, hrozila by nám reklamace,
navýšení nákladů na zpracování, či dokonce zrušení smlouvy na odběr odpadu. Prosíme
tedy, abyste co nejvíce dbali o důsledné třídění a neházeli do barevných kontejnerů nic, co
tam nepatří.
Může se ovšem skutečně stát, že ve svozu směsného komunálního odpadu skončí obsah kontejneru na bioodpad či jiného. Proč? Pouze v případě, že je obsah kontejneru tak znečištěný,
že by jeho svoz znemožnil další využití nejen odpadu v takovémto kontejneru, ale i obsahu
celého svozového auta. Typicky se často stává, že ve velkých kontejnerech na bioodpad často končí igelitové pytle, či dokonce směsný komunální odpad. Takovýto znečištěný odpad
by nebylo možné zpracovat, je tedy nutné ho v zájmu hospodárnosti odvézt s komunálním
odpadem.
Tedy navážu na výše uvedené tvrzení: třídit má smysl, odpad je předáván k dalšímu
zpracování, ale je nutné třídit důsledně a správně!
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí Městský úřad Česká Třebová

Oplocení hokejbalového hřiště

HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
V BENÁTKÁCH SE DOČKALO
NOVÉHO OPLOCENÍ
Ačkoliv původní termín oplocení hokejbalového hřiště v Benátkách byl stanoven na
konec března letošního roku, celý proces se
zpomalil z administrativních důvodů, protože bylo potřeba vyčkat na souhlasné stanovisko Povodí Labe. „Ke stavbě plotu jsme
přistoupili na základě požadavku místních
hokejbalistů. V minulosti totiž došlo k poničení střídaček a herní plochy vandaly,“ uvedl místostarosta města Josef Kopecký. Díky
tříměsíčnímu posunutí původního termínu
dokončení mohou členové hokejbalového
oddílu nové oplocení brát jako drobnou odměnu za svůj v pořadí třetí mistrovský titul
z II. NHbL Východ, kterého se jim podařilo docílit v sobotu 11. června, když ve finálovém
duelu překonali Přelouč 3:2.
Kolem areálu, který je v majetku města Česká
Třebová, by dle smlouvy o dílo měl k poslednímu dni měsíce června stát plot z poplastovaného pletiva o výšce 1,8 metru. Celková
délka oplocení by měla činit 160 metrů. Projekt také počítá s osazením vjezdové brány
a vstupní branky směrem k silnici. Druhá
branka bude osazena směrem k řece. Celkem
by tato investice měla vyjít městský rozpočet
na 310 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev obcí se v České republice uskuteční v pátek 23. září a v sobotu
24. září 2022. V zářijovém vydání Českotřebového zpravodaje mohou všechny kandidující politické subjekty v České Třebové využít rovnocenný bezplatný prostor pro svou
prezentaci. Každý politický subjekt bude mít
k dispozici ½ strany A4 dle vlastního využití. Přesné rozměry jsou 194 × 132 mm (šířka
× výška). Uzávěrka je 12. srpna 2022. E-mail
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
red
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V ČERVENCI OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Věk 70 let
Dušek Kamil 4. 7. 1952 Česká Třebová
Čáslavková Radoslava 8. 7. 1952 Česká Třebová
Uma František 12. 7. 1952 Svinná
Klacl Jaromír 13. 7. 1952 Česká Třebová
Jindra Jiří 16. 7. 1952 Kozlov
Jeník Milan 18. 7. 1952 Kozlov
Janischová Zdeňka 22. 7. 1952 Česká Třebová
Nečasová Věra 22. 7. 1952 Česká Třebová
Vomáčka Petr 22. 7. 1952 Česká Třebová
Hůlková Anna 23. 7. 1952 Česká Třebová
Ovčačíková Věra 29. 7. 1952 Lhotka
Věk 75 let
Vyhnálek Rudolf 7. 7. 1947 Česká Třebová
Ing. Palán Jiří 8. 7. 1947 Lhotka
Pokorný Ladislav 8. 7. 1947 Česká Třebová
Kvasnička Stanislav 9. 7. 1947 Česká Třebová
Kulhavá Marta 12. 7. 1947 Česká Třebová
Věk 80 let
Nováková Jiřina 23. 7. 1942 Česká Třebová
Dostálová Zdeňka 25. 7. 1942 Česká Třebová
Věk 85 let
Čapek Drahomír 7. 7. 1937 Česká Třebová
Vytlačilová Marta 7. 7. 1937 Česká Třebová
Gregarová Ludmila 19. 7. 1937 Česká Třebová
Věk 90 let
Vaňousová Miroslava 5. 7. 1932 Česká Třebová
Věk 92 let
Vaňous František 10. 7. 1930 Česká Třebová
Filipovová Alena 13. 7. 1930 Česká Třebová
Věk 93 let
Matoušková Eliška 7. 7. 1929 Česká Třebová
Věk 96 let
Zelená Dagmar 23. 7. 1926 Parník
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

SŇATKY
Jan Číž, Česká Třebová
a Marie Trávníčková, Ústí nad Orlicí
Jaromír Haňák, Vlčkov
a Radana Svobodová, Česká Třebová
Martin Fajfr, Litomyšl
a Lucie Kultová, Litomyšl
Jaromír Sobek, Česká Třebová
a Kateřina Kováčová, Višňáry
Roman Köhler, Česká Třebová
a Jana Svobodová, Třebovice
Jiří Šenkýř, Česká Třebová
a Ludmila Stránská, Česká Třebová
Gratulujeme novomanželům.

ZLATÁ SVATBA
Manželé František a Jaroslava Ryšavých
z České Třebové oslavili 50. výročí uzavření
manželství. Přejeme pevné zdraví a mnoho
štěstí do dalších společných let.
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Místní olympiáda školek

NA ZŠ NÁDRAŽNÍ SE KONALA MÍSTNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLEK
V úterý 17. května dopoledne proběhla v tělocvičně ZŠ Nádražní místní olympiáda školek,
která byla zároveň postupovou pro krajské kolo. Děti ze šestice školek z našeho města a okolí
v úvodu pozdravila starostka města Magdaléna Peterková a krajský radní pro oblast školství
Josef Kozel.
„Předně jsem rád, že se nám po dvouleté nucené pauze vrací obvyklé podmínky a děti tak
mají možnost změřit své schopnosti ve sportu, který je ve vývoji malého člověka neopomenutelný. Ačkoliv postupují pouze ti nejlepší, tak věřím, že svým způsobem je tady vítězem
úplně každý,“ řekl Josef Kozel před začátkem zápolení v celkem pěti disciplínách. Těmi byly
štafetový běh, hod do dálky, překážková chůze, skok do dálky a pětiskok.
Vůbec nejlépe se s disciplínami, které připravovalo město Česká Třebová ve spolupráci se svojí příspěvkovou organizací DDM Kamarád, popraly děti z MŠ Vinohrady. Ty tak obhajují své
prvenství z posledního ročníku konaného před pandemií a postupují do krajského kola. Na
stupni vítězů bylo tentokrát opravdu těsno, protože všechny tři medailisty od sebe dělil vždy
pouze jeden bod. Na druhém místě se tak umístila MŠ Habrmanova a na třetím MŠ U Koupaliště. Pomyslná bramborová medaile připadla MŠ U Stadionu. Konec výsledkové listiny obsadila MŠ Třebovice a MŠ Rybník. Tím nejdůležitějším byl ovšem pro členy všech desetičlenných
týmů bez ohledu na umístění jejich zážitek z vydařeného sportovního dopoledne.
Jiří Holý, mediální asistent města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Lukáš a Jana Novákovi se synem Damiánem
Václav Pěnčík a Petra Pražáková
s dcerou Klárou
Jaroslav Pohanka a Petra Řehořová
s dcerou Amálií
Jakub Budina a Bc. Andrea Budinová
se synem Markem
Jan Krafek a Marie Latová s dcerou Emou
Jan a Ivona Habrmanovi se synem Jonášem
Tadeáš Vraspír a Renata Pirklová
se synem Albertem
Tomáš a Lenka Kholovi se synem Davidem
Marek a Martina Sršňovi se synem Matějem
Marek Vytlačil a Veronika Pařízková
s dcerou Rozálií
Matěj Fater a Kristýna Kechnerová
se synem Alexem
Petr Nechvíl a Monika Vebrová s dcerou Nikol
Pavel Michal a Věra Pávková s dcerou Dianou
Michal Dolana a Kateřina Stránská
se synem Filipem
Patrik Kopecký a Martina Vostalová
se synem Jaromírem
Martin Dušek a Beáta Rudolfová
s dcerou Sárou

LÉTO JE TADY…
Ano, už tu máme zase letní prázdniny a hned
po nich nás čekají další komunální volby,
před kterými budeme bilancovat nad tím,
co se ve městě podařilo a co ne. Zároveň je
před námi doba dovolených, výletů a prázdnin. Konečně po dlouhé době bez omezení
a různých opatření, kdy se každou chvíli situace měnila dle výskytu té či oné mutace.
Špatné zprávy na nás doráží ze všech stran,
ceny energií stoupají rychleji než voda ve Třebovce a za humny máme zákopovou válku
pod vedením skřetů. Co si tedy přát? Užijme
si volna, krásné přírody v okolí města a pojďme načerpat společně síly. Není nutné hned
odjet do světa. Máme v Třebové naše „Hory“,
„Benátky“, a dokonce „Saharu“. Máme tedy
celý svět na dosah ruky. Za málo peněz si tak
můžeme „užít svět“ i v našem městě. Ano,
sice nemáme koupaliště, ale zase si můžeme
zajezdit na Pekláku a cyklostezkách v okolí
našeho města. Proto bych tentokrát jen chtěl
popřát všem hodně zdraví, letní pohody
a každému z Vás alespoň chvíli času na relaxaci, nebo dokonce opravdový odpočinek.
Za naši pirátskou posádku vám přeji pěkné
letní měsíce. Věřme, že budou krásné.
Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana
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ZPRÁVY Z LINKY 156

SRAZ SPOLUŽÁKŮ

ASI SE CHTĚL OHOLIT

Dne 29. dubna 2022 se uskutečnil sraz spolužáků po 60 letech, ročník 1947, třída 9. A a 9. B,
kteří navštěvovali základní školu na Tyršově náměstí (dnes gymnázium). Sešlo se nás 25.

Dne 2. 5. 2022 v 11:30 hodin byla přivolána
hlídka MP do prodejny TETA drogerie na Parníku, kde byl přistižen zákazník při krádeži
zboží. Šetřením na místě hlídka MP zjistila, že
P. B. odcizil v prodejně elektrický holicí strojek a následně byl zadržen personálem prodejny. Vzhledem k tomu, že nebylo možné
věc vyřídit na místě, byla krádež oznámena
příslušnému správnímu orgánu k vyřízení.

Milán Buchta

POŠKODIL KVĚTINY NA CHODNÍKU
Dne 13. 5. 2022 v 15:40 hodin bylo oznámeno stálé službě na MP v České Třebové, že
došlo k poškození vystavených květin v ulici
Hýblova neznámým pachatelem. Šetřením
na místě a po zhlédnutí záznamu z kamerového systému bylo zjištěno vozidlo, jehož
řidič částečně vjel na chodník a poškodil tak
zde vystavené květiny. Hlídka MP zjistila totožnost řidiče, který uhradil způsobenou škodu a omluvil se. Věc byla vyřešena na místě.

POUŠTĚLI HLASITĚ HUDBU
Dne 21. 5. 2022 ve 3:20 hodin byla přivolána hlídka MP na ulici Husova, kde docházelo k rušení nočního klidu pouštěním hlasité
hudby. Po příjezdu hlídky MP na místo byla
hudební produkce okamžitě ukončena. Věc
byla vyřízena na místě.

ODPOČÍVAL NA SILNICI
Dne 24. 5. 2022 v 00:59 hodin bylo oznámeno na služebnu MP, že na sídlišti Lhotka leží
na silnici muž. Na místo vyjela ihned hlídka
MP, která zjistila, že se jedná o M. B. z Hodonína, který byl již tak unaven, že se uložil k odpočinku na silnici. Po provedení nezbytných
úkonů jej hlídka doprovodila na nádraží ČD,
odkud odjel směr Hodonín.

PARNÍ VLAKY POJEDOU V LÉTĚ TAKÉ DO POLSKA, ALE I MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové 2. července a 6. srpna se mohou
železniční nadšenci těšit každou sobotu také na osvědčenou trasu krajinou Orlickoústecka
a Králicka až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Na veleúspěšnou jízdu do Polska naváží tentokrát dvě jízdy, a to v červnu a v září. Na tom se dohodl hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický se zástupci Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.
„Také v letošním roce vypravíme již tradiční letní parní express Králický Sněžník. Kromě tradiční trasy z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic zařadíme nově také další velmi
zajímavou trasu. První sobotu v červenci a v srpnu vyrazíme z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové. Věříme, že se jedná o další lákadlo a důvod, proč se na cestu vydat. Kromě toho chceme pokračovat v jízdách do Polska, což se v minulém roce ukázalo jako
velmi dobrý krok. V sobotu 25. června a 3. září tak pojedeme z Ústí nad Orlicí až do Slezské
Javořiny, kde se nachází velké železniční muzeum,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Kraj připravil speciální webové stránky https://vlaky.pardubickykraj.cz/, na kterých naleznete
všechny důležité informace o jízdách.
TZ Pardubický kraj, red

NEPROJEL POD MOSTEM
Dne 30. 5. 2022 v 10:30 hodin vyjela hlídka
MP na základě zprávy informačního systému
HZS na ulici Kozlovská, kde mělo dojít k dopravní nehodě. Hlídka MP na místě zjistila,
že řidič nákladního vozidla nerespektoval
dopravní značku, která zakazuje průjezd
vozidla, které převyšuje stanovený údaj na
dopravní značce, a s vozidlem vjel pod most,
kde zůstal zaklíněn. Na místě již byla Policie
ČR, která si věc převzala.
Učitelé ZUŠ / foto: Lukáš Rufer

NAKUPOVAL ZADARMO
Dne 31. 5. 2022 v 16:40 hodin byla přivolána
hlídka MP do supermarketu BILLA, kde byl
personálem prodejny přistižen zákazník při
krádeži zboží. Hlídka na místě zjistila T. G.,
který si vzal láhev vodky, olomoucké tvarůžky, Red Bull, Rio Mare, hovězí zadní maso, ale
u pokladny nic nezaplatil. Zboží bylo vráceno do prodejny a věc byla na místě vyřízena
v příkazním řízení.
Petr Vencl, velitel MP

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – INFORMACE V KOSTCE
• 621 žáků + 29 učitelů + 4 nepedagogičtí pracovníci
• 102 kulturních akcí (koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení, vernisáže…)
• 49 absolventů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru
• 35 žáků, kteří se účastnili soutěží
• 5 žáků přijatých ke studiu na uměleckých školách a konzervatořích
• 130 přijatých přihlášek na nový školní rok 2022–2023
Děkujeme všem za podporu a přízeň a těšíme se na spolupráci v novém školním roce
2022/2023.
Krásné léto přejí učitelé ZUŠ Česká Třebová
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Marie Vomáčková / foto: Lukáš Rufer

Den matek v Kozlově

V KOZLOVĚ SE SLAVILO
A TAKÉ DĚKOVALO

KLAVÍR SE MI POŘÁD LÍBÍ NEJVÍC
„Vystupovat mě baví, ani většinou nejsem
nervózní. Mohla bych být klavíristkou, ale
spíš bych jednou chtěla učit v základní
umělecké škole,” mluví o svých plánech
skromně Marie Vomáčková, která ještě
před svými patnáctými narozeninami
úspěšně ukončila studium na ZUŠ Česká Třebová, obor klavír, pod vedením
BcA. Miluše Mimrové. Od září bude pokračovat ve studiu na konzervatoři v Pardubicích.
Kdo tě přivedl k hudbě?
Když mi bylo pět let, tak mě rodiče vzali do základní umělecké školy, i když sami na žádný
hudební nástroj nehrají. Začala jsem chodit
na přípravnou hudební nauku. Později jsme
si na koncertu měli vybrat nástroj a mně se
líbily elektrické klávesy. Myslela jsem, že na
ně budu hrát, ale tehdejší ředitel nám napsal,
že bych se víc hodila na klavír. Poznal to prý
podle mých dlouhých prstů, tak jsem nastoupila do třídy k paní učitelce Mimrové.
Vzpomeneš si, proč tě tehdy zaujaly klávesy?
Protože na ně jeden kluk hrál písničku, kterou jsem znala.
Kolik času hraní na klavír věnuješ?
Cvičím doma většinou tři hodiny denně.
O víkendu třeba i víc. Záleží, jak je čas. Někdy
vynechám v pondělí, protože mám hudebku
tři hodiny po sobě. Mám rozšířené studium,
nemám klavíru čtyřicet pět minut týdně, ale
hodinu a půl.
Chtěla jsi někdy přestat?
Chtěla jsem skončit v 6. třídě, ale pak přišel
covid, kdy jsme byli víc doma, tak mě napadlo víc cvičit a zase mě to začalo bavit. Pro mě
je důležité, že mě rodiče podporují. K Vánocům jsem v roce 2020 dostala nový klavír,
pianino, což byla velká motivace do cvičení.

Jakou hudbu posloucháš?
Spíš jen tu klasiku. Poslouchám různé dobré
klavíristy, nejoblíbenějšího asi nemám. Ráda
je poslouchám naživo na koncertech. O jarních prázdninách jsme byli s rodiči ve Wroclawi, v nádherném koncertním sále s kapacitou 1800 posluchačů, kde hrálo klavírní trio.
Tady v České Třebové to byl naposledy koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana,
kde hrála i moje paní učitelka.
Jak ses připravovala na talentové zkoušky
na konzervatoř?
Nedává se seznam konkrétních skladeb, ale
z jakého hudebního období mají být nebo
od jakého skladatele. Nějaké skladby jsem už
hrála dřív, takže jsem je znala, ale od září jsem
je víc cvičila a opakovala do lednových přijímacích zkoušek. Každá skladba byla obtížná
v něčem jiném. Moc nemusím ty romantické
skladby, jsou takové hodně zpěvné a někdy
i pomalé. Ráda hraju skladby od Johanna Sebastiana Bacha. Ty temperamentní, virtuózní skladby. Na klavír se nás hlásilo původně
šest, nakonec to dva zrušili a my čtyři jsme
se dostali. Kdybych neměla paní učitelku Mimrovou, tak podle mě nejsem na konzervatoři. Hodně toho umí a taky ji to baví, což je
důležité. A umí být přísná, když necvičím.
Jaké další úspěchy máš za sebou?
Byla jsem jen na pár soutěžích pro žáky ZUŠ,
pak se zrušily kvůli covidu. Na soutěži se školním smyčcovým orchestrem jsme skončili
v ústředním kole 13. 5. na 2. místě. Na celostátní soutěžní přehlídce Svitavské komoření
v pondělí 16. 5. jsme získaly s Jolanou Svobodovou zlaté pásmo ve čtyřruční hře na klavír
a na stejné přehlídce v úterý 17. 5. v komorní
hře s Adamem Janíčkem (housle) také zlaté
pásmo. To přišlo od našich učitelů, že spolu
hrajeme. Pokud oba cvičíme, tak to zní dobře.
Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Na rozhovor s houslistou Adamem Janíčkem, dalším českotřebovským absolventem ZUŠ, se
můžete těšit v srpnovém vydání Českotřebovského zpravodaje.
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V sobotu 14. května 2022 se v Kozlově sešli
místní občané, chalupáři a hosté z České Třebové a Svinné, aby společně oslavili Den matek a navázali tak po covidové přestávce na
desítky let udržovanou tradici pravidelného
setkávání obyvatel a přátel vesničky.
Na úvod předseda osadního výboru Jaroslav
Pakosta poděkoval před zaplněným sálem
hospody U Sitařů paní Marii Rouskové za celoživotní práci pro obec a především za 35 let
vedení kroniky a panu Janu Stránskému za
dlouholetou práci v osadním výboru a více
jak desetileté předsedování. Následovalo
milé vystoupení místních dětí pod vedením
Hany Mauerové a Lukáše Krejčího. V pásmu
básniček a písniček nechyběla dokonce ani
dramatizace Erbenovy balady Polednice.
Další průběh oslavy se již nesl v duchu sousedského besedování za příjemného hudebního doprovodu kapely Sousedi ze Svinné,
a to až do pozdních večerních hodin. Toto vydařené posezení se mohlo uskutečnit i díky
laskavému přispění příznivců Kozlova, za což
jim patří velký dík.
Jaroslav Pakosta

7. VÝSTAVA KAKTUSŮ
SE USKUTEČNILA V EKOCENTRU
Již 7. výstava kaktusů probíhala od středy
25. 5. do neděle 29. 5. 2022 v Ekocentru Podorlicko. Navázala tak na posledních šest ročníků, které pořádá místní klub kaktusářů.
Vystavovaný materiál se shromáždil ze sbírek
J. Grunda a M. Plocra. Celoživotní kaktusáři
ukázali, že svému oboru skutečně rozumí.
Byla vystavována široká paleta různých kaktusů, a to doslova z celého světa. Fanoušek
kaktusů si přišel na své. Pan Grund během
výstavy poskytoval nejen odborný výklad
o všech kaktusech, které byly k dispozici, ale
také ochotně odpovídal na dotazy všech návštěvníků.
V zadním sále ekocentra probíhala souběžně
výstava léčivek. Zde byla nachystána soutěž pro děti a na zvídavé dotazy návštěvníků odpovídaly M. Zajíčková, A. Šplíchalová
a H. Grundová.
Ivo Prax
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
26. září 2022

Divadlo Kalich
J. B. P. MOLIÉR: LAKOMEC
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil
v hlavní postavě Harpagona věčné lidské
vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá
a deformuje, pokud mu podlehneme. Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě
shromažďuje peníze. V naší inscenaci to je
právě Pavel Zedníček, jehož komediální mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou
dalšího zajímavého pohledu na tento věčný
lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce
současného, bez krajek a paruk, ale s krásou
a jiskrou Molièrova jazyka.
Hrají: P. Zedníček, M. Procházková, O. Novák,
J. Švandová, M. Maděrič…
Režie: Jakub Nvota

SEZÓNA PODZIM 2022

22. listopadu 2022

STAGEARTCZ Brno
THE NAKED TRUTH : ODHALENÁ PRAVDA
Síla tance, síla přátelství, síla porozumění
propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě
pravdu a dokáže, že stojí za to čelit nepřízni
osudu, ať jakkoli krutému. Prostřednictvím
kurzu pole dance ve venkovské tělocvičně,
od kterého každá očekává něco jiného, zvýšit
si sebevědomí, shodit pár kilo, udržet si chlapa nebo si ho najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jak moc to ovlivní jejich život, dospějí
přes nejrůznější neshody ke společnému
rozhodnutí…
Divadlo pro ženy a o ženách, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží).
Hrají: Anna Stropnická / Hana Kusnjerová,
Anežka Rusevová / Alena Hladká, Natálie
Tichánková / Milada Vyhnálková / Alžběta
Vaculčiaková, Gabriela Míčová / Hana Halberstadt, Pavla Vitázková, Klára Apolenářová
/ Gabriela Štefanová
Režie: Petr Halberstadt

6. října 2022

Agentura Familie
N. FOSTER: FANTASTICKÁ ŽENA
Současná komedie úspěšného kanadského
autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu
vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Jedná se o příběh dvou kamarádů ve
středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě.
Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete…
Hrají: Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová,
Václav Krátký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna
Režie: Martin Vokoun

6. prosince 2022

Východočeské divadlo Pardubice
R. BELLAN: NORMÁLNÍ DEBIL
Deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu
Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihářem Norbertem Intribusem, se ocitneme
například v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici nebo třeba i na překvapivě hřbitovním
sexuálním večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“, vysílání Československé televize a odborný pohled na psychický vulkanismus.
Hrají: J. Pejchal, P. Borovec, J. Janoušková,
E. Lásková…
Režie: Robert Bellan

Absolvent, premiéra 15. 2. 2022 v Modrém trpaslíkovi / foto: Michal Horák

17. ledna 2023

Divadlo Kampa
EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA
Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně
příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce a naříkat, to je můj žánr.“
Ano, každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek,
emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé
písně bylo pro nás objevováním toho, kdo
Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč
její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně
její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně
druhé upadala do tragické sebedestrukce.
Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální
zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.
Hrají: V. Hauserová, P. Bílková
Režie: Iveta Dušková
BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
18. října 2022

Triarius Česká Třebová
TERRY JOHNSON: ABSOLVENT
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Sledujte plakáty!

PODMÍNKY
DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1500 Kč.
Studenti a senioři 1300 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné
akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené do předplatného, má každý předplatitel
při nákupu vstupenky 50% slevu (místo nebude rezervováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku,
kterou se při návštěvě představení prokáže.
Na průkazce je uvedena řada a číslo sedadla.
Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám
zašleme na základě přihlášky, hotově v kanceláři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude
propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději
do 20. 7. 2022.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397,
560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též
vložit do připravené schránky v Informačním
centru Městského muzea.

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDPLATNÉ
STRANA 9 >
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
KRUH PŘÁTEL HUDBY VYHLAŠUJE PRO SEZÓNU 2022/2023
60. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
22. září 2022

SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE
(VIOLONCELLOVÉ KVARTETO)
Objevte krásu zvuku violoncell prostřednictvím brněnského souboru profesionálních
hudebníků, jehož repertoár zahrnuje nejen
díla klasické hudby, ale také pop, rock, jazz/
ragtime a filmové melodie. Členkou souboru je Českotřebovačka Alžběta Rolečková
Poukarová.
14. listopad 2022

PETR NEKORANEC (ZPĚV)
+ STANISLAV GALLIN
(KLAVÍRNÍ DOPROVOD)
Tenorista Petr Nekoranec, jedna z nejvýraznějších osobností mladé české pěvecké
generace, je živou definicí pojmu „vycházející hvězda“. V letech 2018–2020 byl sólistou
Státní opery Stuttgart. Od sezóny 2021/2022
je sólistou Opery Národního divadla v Praze.
V roce 2017 se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže Francesca Viñase v Barceloně, kde obdržel rovněž Cenu Plácida Dominga, roku 2021 získal 2. cenu ve Světové
pěvecké soutěži Vincerò v Neapoli. Z domácích soutěží uveďme cenu Mezinárodního
hudebního festivalu Pražské jaro.
Klavírista Stanislav Gallin je zakládajícím
členem Orbis Tria, které se řadí mezi nej
úspěšnější evropské soubory své generace.
Jako sólista se představil s Petrohradskou
filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia atd.
Je vyhledávaným komorním i studiovým hráčem. Vystoupil na koncertech nejen v České
republice a Rusku, ale i v dalších evropských
zemích, USA, Asii a Africe.
1. prosinec 2022

RYAN MARTIN BRADSHAW (KLAVÍR)
Slovensko-australský mladičký klavírní virtuos Ryan Martin Bradshaw (*2006) je od
února 2021 prvním rezidenčním sólistou
Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu. Zvítězil v mnoha hudebních soutěžích
pro mladé pianisty. Od roku 2016 studuje
na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst ve třídě profesora Vladimira
Kharina pro mimořádně nadané děti.
26. leden 2023

KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
Klavírní trio České filharmonie vzešlo z dlouhodobé spolupráce našich skvělých předních sólistů. Houslista Jiří Vodička a pianista
Martin Kasík jsou v komorní hudbě letitými
partnery. Jejich spojení s koncertním mistrem violoncell Václavem Petrem pak dalo
vzniknout tomuto komornímu uskupení.
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16. únor 2023

ONDŘEJ SEJKORA (KONTRABAS)
+ KATEŘINA OCHMANOVÁ
(KLAVÍRNÍ DOPROVOD)
Ondřej Sejkora je studentem oboru kontrabas na brněnské JAMU. Zvítězil v několika
mezinárodních kontrabasových soutěžích
a také se dostal mezi 17 nejlepších kontrabasistů světa, kteří se mohli zúčastnit soutěže
v Texasu v USA. Jako sólista vystoupil s Filharmonií Hradec Králové, se souborem Barocco
sempre giovanne nebo s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Klavíristka Kateřina Ochmanová má široký
umělecký záběr: věnuje se sólové hře, doprovází sólisty a velmi výraznou osobností je
i v oblasti komorní hry.
2. březen 2023

SAX & PIANO DUO (SAXOFON, KLAVÍR)
Saxofonista Roman Fojtíček je pro své univerzální hudební schopnosti vyhledávaným
interpretem jak saxofonových a klarinetových partů v symfonických orchestrech či komorních souborech, tak i sólových skladeb.
Klavíristka Laura Mikel Vlková je známa
dlouholetou spoluprací s Pražským dětským
sborem, s nímž absolvovala řadu evropských
a světových turné. Pohybuje se také ve světě
divadla (mj. muzikály Karla Svobody), televize a filmu a věnuje se i samostatné koncertní
činnosti. V roce 1995 založili tito umělci netradiční Sax & Piano Duo, které přináší hudbu
jak původní, tak i transkribovanou.
18. květen 2023

VÁCLAV HUDEČEK (HOUSLE)
+ LUKÁŠ KLÁNSKÝ (KLAVÍRNÍ DOPROVOD)
Houslový virtuos Václav Hudeček, žák proslulého Davida Oistracha, patří k legendám
českého koncertního umění. Od svého londýnského debutu (1967) vystupoval po celém světě, a to na nejprestižnějších pódiích
(Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera)
a s nejlepšími světovými orchestry. Jeho
sympatické vystupování a zejména styl hry
spojující technickou suverenitu s vervně
tvořeným a emocionálně bohatým tónem
a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným
způsobem přenášet do publika, okouzluje
obecenstvo bez rozdílu věku.
Lukáš Klánský patří k předním českým klavíristům. Je vyhledávaným sólistou i komorním hráčem. Jako člen Lobkowicz Tria získal
se svými kolegy Janem Mráčkem a Ivanem
Vokáčem v roce 2014 první cenu a cenu publika na soutěži Johannese Brahmse v Pörtschachu.
Změna programu vyhrazena.

Sledujte plakáty!

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 700 Kč. Skupinová abonentka pro 2 osoby 1 200 Kč,
pro 3 osoby 1 500 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné
akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené do předplatného, má každý předplatitel
při nákupu vstupenky 50% slevu, místo není
rezervováno.
e) Každý abonent obdrží včas průkazku,
kterou se při navštívení koncertu prokáže.
Na průkazce je uvedena řada a číslo sedadla.
Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám
zašleme na základě přihlášky, hotově v kanceláři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude
propagována na plakátech a v mediích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději
do 20. 7. 2022.
i)) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397,
560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též
vložit do připravené schránky v Informačním
centru Městského muzea.
Pro předplatitele KPH
Sleva 50 % na Mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka
Sleva 50 % na vybrané koncerty – Bennewitz
festival

Určeno pro žáky a studenty
BONUS NA 60. KONCERTNÍ
PŘEDPLATNÉ – VSTUPENKY ZDARMA
Školní mládež do 20 let má nárok na jednu
vstupenku zdarma na každý koncert Kruhu
přátel hudby Česká Třebová pro koncertní
sezónu 2022/23.
Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně před každým koncertem.
Vstupenku není možno získat v předprodeji – lze ji však zarezervovat v Kulturním centru (telefon 465 532 805) a poté u pokladny
v Malé scéně vyzvednout.
Tento bonus platí pouze na řádné akce KPH
Česká Třebová – jedná se o 7 koncertů.

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDPLATNÉ
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PŘIHLÁŠKA
NA 60. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ KPH – SEZÓNA 2022/2023
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení...............................................................................................................................................
Adresa....................................................................................................................................................................
Přihlašuji se řada č. ....................................... sedadlo č. ..............................................................................
E-mail*...................................................................................................................................................................
Telefon...................................................................................................................................................................
Platím Kč .................................... Způsob platby (hotově, složenka, účet)............................................
Cena předplatného..............................................................................................................................700 Kč
Skupinová abonentka pro 2 osoby............................................................................................ 1 200 Kč
Skupinová abonentka pro 3 osoby............................................................................................ 1 500 Kč
* Souhlasím se zasíláním novinek týkajících se KPH Česká Třebová na můj výše uvedený
e-mail.

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

Podpis (razítko) ........................................................

PŘIHLÁŠKA
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – PODZIM 2022
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení..............................................................................................................................................
Adresa ..................................................................................................................................................................
Přihlašuji se na sedadlo č. ................................. v řadě .............................................................................
Telefon..................................................................................................................................................................
E-mail....................................................................................................................................................................
Sleva pro seniory – datum narození..........................................................................................................
Sleva pro studenty – škola, třída.................................................................................................................
Platím (hotově, účet, složenka) ...................................................................................................................
Cena předplatného (1 500 Kč nebo 1 300 Kč).........................................................................................

Datum................................................................ Podpis ..................................................................................
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ZNALEC PŘÍRODY

NAUČNÁ STEZKA ZA POKLADEM
V červenci a srpnu se můžete s rodinou vydat na poznávací stezku, kterou vytvořila
Alena Gondeková a realizovala Městská
knihovna Česká Třebová. Trasa dlouhá cca
3 km vede údolím Křivolického potoka, přes
Hory, Poklonu a končí u skautské klubovny.
Cesta je vhodná i pro kočárky. Cestou potkáte 20 stanovišť s poznávačkou, nápovědou,
úkoly a šifrou, která vás dovede k pokladu.
Dobrovolným bonusem je slosovatelná poznávačka. Odpovídat můžete online nebo
písemně. Písemnou odpověď pak doručte
do knihovny.
S sebou na stezku potřebujete tužku, papír,
případně telefon se čtečkou QR kódů a připojením k internetu (využijete pouze u jednoho
stanoviště). V truhle s pokladem naleznete
také samolepku do sešitu Knížkohraní. Další
informace na www.moderniknihovna.cz.

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 vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, i letos to bude
mnohem jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy, zážitkové batůžky i hry půjčené od
27. června do 12. 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 e-mail
info@moderniknihovna.cz nebo volejte na
tel. č. 732 756 827.

VZDUCH
Od července do září bude v prostoru knihovny k vidění výstava prací výtvarné skupiny
Maxmilián shrnující práce za poslední dva
roky na vzdušné téma. Výstava je prodejní.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
13. 7. 2022 (středa), 3. 8. 2022, 16:00
V 16:00 sraz u sochy Šárky v Javorce. Čtení
příběhů a hraní her. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku. Podložky na sednutí budou k dispozici na místě.
V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Účastníci obdrží samolepku do pracovního
sešitu Knížkohraní. Vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
NABÍDKA PRÁCE V DDM

Omezení provozu knihovny
Od 1. července platí letní provozní doba knihovny.
Od 4. do 6. července bude knihovna uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz,
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (Parník).
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Od nového školního roku Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová hledá k rozšíření
svých aktivit nové vedoucí zájmových kroužků.
V tuto chvíli hledáme vedoucího:
ZK Kytara začátečníci
ZK Masterchef
Tanečního ZK
Nebo třeba máte nějakou zálibu, kterou
chcete předávat dalším generacím, holdujete sportu nebo tanci a chcete své dovednosti
dále předávat? Právě pro vás je také určena
tato nabídka.
Požadujeme:
Flexibilitu, samostatnost, kladný přístup
k dětem. Pedagogické vzdělání výhodou,
není však podmínkou.
Nabízíme:
Práci ve stabilním a zkušeném kolektivu na
dohodu o pracovní činnosti, prostorové, materiální a technické zázemí. Možnost doplnění pedagogického vzdělání (v rozsahu 40 h).
Odměna z dohody o pracovní činnosti:
200 Kč/hodina
Informace vám rádi podáme na e-mailu
jana.endysova@ddmkamarad.eu nebo tel.:
777 292 242.
V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte.

Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS

ČERVENEC 2022

Vernisáž výstavy Vzduch ve výstavní síni kulturního centra / foto: Michal Horák

9/7 sobota

ELÁN KONTRABAND
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
13/7 středa

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
16:00 / park Javorka
V 16:00 sraz u sochy Šárky v Javorce. Čtení příběhů a hraní her. Akce je vhodná pro
předškoláky a děti mladšího školního věku.
Podložky na sednutí budou k dispozici na
místě. V případě deštivého počasí se akce
nekoná. Akci pořádá městská knihovna.
PES GURÁŠ
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Sympatie Ostrava. Pořádá
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné
dobrovolné.
14/7 čtvrtek

VOLNOST
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Folková skupina Česká Třebová. Koncert. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
15/7 pátek

ZBOŽŇOVANÝ
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
20/7 středa

O SNĚHURCE A SEDMI TRPASLÍCÍCH
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo KK. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
21/7 čtvrtek

DO VĚTRU
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Rock-folk-funky Svitavy. Koncert. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
22/7 pátek

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

27/7 středa

O PALEČKOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádky. Malé divadélko Praha. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
28/7 čtvrtek

CONCRETE SAFARI
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Hip hop, reggae Česká Třebová. Koncert. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
29/7 pátek

SAMOTÁŘI
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

Matyldino pohádkohraní Speciál / foto: Markéta Klusoňová

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
30/6–31/8

VÍCEDENNÍ AKCE
8–9/7

STREETBALLHUS
areál gymnázia
25. ročník přinese nejen bohatý sportovní
program, ale i spoustu kultury a dalších aktivit. Těšit se můžete na besedu s patrony, letní
kino a letos také na výstavu STREETBALLHUS
25 LET nebo na STREETBALLHUS KONCERT.
Turnaj se uskuteční v sobotu 9. července. Podrobnosti na https://www.streetballhus.cz/.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. července 2022.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

HONBA ZA POKLADEM MUZEA
Městské muzeum
Letní interaktivní výstava pro celou rodinu
zabaví velké i malé návštěvníky. Provede je
významnými momenty z dějin našeho města a postaví je před řadu úkolů. Ty bude potřeba za pomoci bystrých hlav i šikovných
rukou vyřešit, aby se návštěvníci dostali
k ukrytému pokladu.
červenec–září

VZDUCH
Městská knihovna
Výstava prací výtvarné skupiny Maxmilián
shrnující práce za poslední dva roky na
vzdušné téma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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DOMOV PRO SENIORY

BETLÉMY A SBÍRKA STAROŽITNOSTÍ

VÝLET DO KULTURNÍHO CENTRA

FRANTIŠKA MAREŠE Z TRÁVNÍKA

Dne 4. 5. jsme s uživateli vyrazili do Kulturního centra na druhou část výstavy – Max
Švabinský, Rudolf Vejrych. Uživatelky si se
zaujetím prohlédly obrazy Rudolfa Vejrycha,
které byly dle jejich mínění na tehdejší dobu
dost odvážné.
Děkujeme zaměstnancům Kulturního centra
za spolupráci na organizaci této akce. Uživatelky si chválily nejen krásná díla, ale i milý
přístup personálu.

Chalupa čp. 332 ve Václavské ulici na Trávníku byla malým muzeem. Její majitel,
železničář František Mareš, vždy ochotně
přivítal zájemce, kteří chtěli na vlastní oči
spatřit jeho betlémy nebo sbírku starožitností.
O Františku Marešovi je všeobecně známo,
že vlastnil tři betlémy. Tento počet však s největší pravděpodobností nebude konečný.
Jejich počet je totiž zahalen rouškou tajemna. První z nich v roce 1970 osobně prodal
Národopisnému oddělení Národního muzea
v Praze. Podle údajů, získaných přímo v této
instituci, nechal v roce 1890 betlém zhotovit
u místního malíře a pozlacovače Karla Jankele st. třebovský občan Jan Kalousek, od
něhož jej získal právě František Mareš. Jednalo se o betlém sestavený z 87 papírových
figurek. Betlém pan Mareš posledně stavěl
na nízkém dřevěném podstavci ve světnici,
dříve v zadním pokoji, který měl strop s rovným podhledem, na dvou skříních.
Druhý betlém, papírový, v celkové délce 2 m sestává z figurek pocházejících let
1885–1968. Jsou pracemi několika zdejších
betlemářů, Karla Fialy, Krause, Karla Jankele
st., Karla Jankele ml. a Felixe Mehla. Objevují se zde také postavičky z dílen ústeckých
autorů Josefa Špringera, Františka Štancla
a Jana Brožka. Zastoupen je zde také autor
neznámého příjmení Kelner. Jeho součástí
jsou též zdejší stavby, jako např. kostel sv. Jakuba s farou, rotunda sv. Kateřiny, hostinec
a kaple P. Marie na Horách. František Mareš
tento betlém v době, kdy již věděl, že bude
muset rodné stavení opustit, daroval faráři P. Antonínu Kubátovi do Králík, který jej
v roce 1989 věnoval českotřebovskému muzeu.
Třetí betlém, když nebyl stavěn, umístěný ve
dvou truhlách na půdě chalupy čp. 332, byl
po úmrtí majitele jeho dědici věnován do
zdejšího muzea. Svůj nejznámější betlém
František Mareš stavěl v hlavní světnici, na
dřevěné konstrukci, umístěné pod trámovým stropem, nad postelí, v níž majitel stavení spával. Vedle postele stával zásuvkový
prádelník a na něm byla umístěna prosklená
skříňka s hrnečky. Ta musela být před stavbou betlému přemístěna, aby betlém mohl
být nainstalován. Betlém, zde podle vzpomínek pamětníků, býval prý až do jara. Historické fotografie jej také zachycují postavený
v zadním pokoji. Tak místo jejich instalace asi
František Mareš čas od času měnil. Zmíněné
fotografie dokazují, že František Mareš měl
i několik „náhradních dílů“ do betlémů, které
tak mohl vždy obměňovat. Je zde zachyceno
umístění Svaté Rodiny do několika objektů,
kamenné jeskyně a tří různých zřícenin paláců. Stejně tak je zde doloženo zpodobnění
zdejšího kostela v malovaném i dřevěném,
trojrozměrném provedení. Vidíme zde i dvě
podoby kaple na Horách. Pamětníky je vzpomínán také Marešův dřevěný betlém, který
je tedy již čtvrtým v pořadí. Jeho existence je
doložena na jedné fotografii. Mělo se jednat

PŘEDNÁŠKA BELGIE
Anna Borková, členka spolku Za jeden provaz, si pro seniory připravila přednášku
o svém studijním pobytu v Belgii. Vyprávěla
o životě a kultuře v Belgii a zároveň o svých
vlastních zkušenostech spojených s touto
zemí a jejími obyvateli. Uživatelé si na fotografiích mohli prohlédnout kulturní památky
i momentky z každodenního života.

VYSTOUPENÍ ZUŠ
Žáci Základní umělecké školy připravili dne
12. 5. pro uživatele Domova hodinové hudební pásmo. Senioři si mohli poslechnout
dětský pěvecký sbor Kajetánek, poté následovala jednotlivá vystoupení příčných fléten
a houslistek. Děkujeme mladým umělcům
za krásný zážitek. Zároveň děkuji i učitelům – paní Hamplové, Skopalové, Novákové
a Hájkové, s jejichž spoluprací se podařilo
tento koncert uspořádat.

KYNOLOGICKÝ KLUB JAVORKA
Dne 16. 5. přišla naše uživatele potěšit malá
smečka cvičených pejsků pod vedením paní
Skalické z kynologického klubu Javorka. Kaž
dý pejsek se svojí „paničkou“ předváděl, jak
dobře umí reagovat na povely. Viděli jsme
pejsky podávat packu, běhat mezi kužely,
plížit se nebo zůstat na místě. Po vystoupení
se senioři mohli s pejsky pomazlit.

PRO VÁS OD NÁS – JARNÍ VÝZDOBA
Děkujeme studentům, kteří v rámci spolku
Pro vás od nás vyrobili jarní dekorace pro uživatele Domova. Papírové věnečky jsme uživatelům pověsili na dveře pokojů. Kdo chtěl,
mohl si věneček nechat na stolku v pokoji.

KONZUM – SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV
V roce 2021 se Sociální služby Česká Třebová
– Domov pro seniory zúčastnily grantového
programu Společně za úsměv, jehož vyhlašovatelem je obchodní družstvo KONZUM, Ústí
nad Orlicí. Ze sbírky Společně za úsměv se
podařilo získat částku 5 241 Kč. Z vybraných
peněz byly zakoupeny dvě fontány na zahradu Domova.
Děkujeme všem, kteří do projektu Společně
za úsměv přispěli a díky jejich daru se nám
podařilo zkrášlit venkovní prostory u budovy
A i B.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice
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František Mareš

o betlém sestavený z dřevěných figurek kupovaných v průběhu několika let na poutích
v Králíkách. Jeho pozdější osudy nám dnes
nejsou známy.
Na návštěvy v chaloupce čp. 332 v období
vánočních svátků dodnes pamětníci vzpomínají. Svoje vzpomínky poskytl František
Jandera: „Táta chodil k Marešovi na návštěvu
a on občas přišel také k nám. Maminka mu
někdy posílala k obědu polévku, tak jsem
to tam jako kluk občas nosil. Chodili jsme
se s tátou k němu dívat také na betlémy.“
Zajímavé jsou vzpomínky Olgy Preislerové,
rozené Unzeitigové, dcery trávnického pekaře: „K panu Marešovi jsme se chodili dívat
na betlémy každoročně. Stavěl je v kuchyni.
Lidé k němu chodili poměrně dost obdivovat
betlémy a také jeho sbírku hrnečků. Doma
choval slepice a králíky, k nám do krámu chodil nakupovat. Často se zastavil naproti na
lavičce u pana Šimona na kus řeči.“ Na pana
Mareše vzpomíná také vnuk jeho souseda
Jindřicha Šimona, pan Jindřich Buchta: „Děda
bydlel naproti Marešově chaloupce, a tak se
spolu velmi dobře znali. Mareš byl velkým
sběratelem! Co u něho bylo věcí! Chodili
jsme se s bráchou a s dědou k němu dívat na
betlémy. Jednou od něj děda něco potřeboval, a tak nás vzal s sebou na půdu. I ta byla
plná věcí! Děda měl také malé hospodářství,
pronajaté pole u Voříškovy Ameriky. A měl
doma lejtu. Ta kolovala po Trávníku, vždy si ji
někdo vypůjčil. Samozřejmě, že i pan Mareš.“
Chaloupka pana Mareše, to však nebyly jen
betlémy. Chalupa tak, jak vypadala, by dnes
mohla sloužit jako expozice kteréhokoliv
skanzenu. Pro nás dnes zajímavosti, pro
Františka Mareše předměty denní potřeby.
Chalupu, samozřejmě i s inventářem, zdědil
po rodičích. A tak i po nich byl starý nábytek,
nádobí, mosazné svícny, hmoždíře a mlýnky
na kávu, sošky svatých, barvotiskové obrazy
s církevní tematikou, ručně tkané deky na
podlahu ze zbytků látek, látkové „kuchařky“,
zavěšené na zdi i u kachlového sporáku, látkové závěsy na zdi u postele a mnoho dalších
předmětů. Co kus, to unikát!
pokračování článku na další straně >
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MĚSTSKÉ MUZEUM

BETLÉMY A SBÍRKA STAROŽITNOSTÍ FRANTIŠKA MAREŠE Z TRÁVNÍKA
pokračování článku z předchozí strany >

Největší zajímavostí byla sbírka malovaných
hrnečků z poutí. Pan Mareš jich měl ve světnici dvě plné skříňky, další byly na poličkách
a také v zadní světnici. Byly majitelem kupovány na všech poutích, kam od mládí docházel. Byly ozdobeny obrázky květin, ovoce,
portréty svatých, jmény, ale i nejrůznějšími
nápisy. Ve sbírce byl též hrneček s vyobrazením kaple na Horách. Pan Mareš disponoval
také rozsáhlou a cennou knihovnou, nescházely zde ani staré fotografie Třebové, sbírka
pohlednic a perokresby místního výtvarníka
Antonína Dařílka. A nechme opět promluvit
pamětníky! Na návštěvy v chaloupce zavzpomínal pan Ivan Stolín: „Ve Třebové se stavěla
řada betlémů. A tak, když jsem byl kluk, podnikal se mnou tatínek obchůzky po zdejších
betlémech. Tak jsme zavítali také k panu Marešovi, kde jsme se pochlubili, že máme také
doma betlém. On nám ho ochotně ukázal
a něco nám o betlémech řekl. Měl ho ve světnici, kde žil. Později jsem se dostal k panu
Marešovi již s manželkou, asi v roce 1973, kdy
jsem již měl vlastní fotoaparát. Naší prosbě,
zda bychom si mohli prohlédnout a vyfotit
jeho hrnečky, ochotně vyhověl a pozval nás
dál. My mu tu sbírku pochválili a on nám
o každém hrnečku vyprávěl, odkud jej má.
Nechal se tehdy také vyfotit. Viděl jsem také
jeho obsáhlou knihovnu. Při odchodu jsem
si všiml v otevřených vratech stodoly špalku
na dříví a u něj ležel vojenský bajonet. To mě
tehdy zajímalo. Požádal jsem ho, zda by mi
ho nedal, a on ochotně vyhověl. Já mu za to
přinesl nový nůž, aby měl na štípání loučí na
zátop. Dal nám tehdy jeden hrneček, sice bez
ucha, ale pěkný. Mám ho dodnes schovaný.
Navštívil jsem ho i po přestěhování do Tkalcovské ulice. Lákala mě jeho knihovna, kde
měl Světozory, celé Čechy, krásně vázané,
a především Hrady, zámky a tvrze od Sedláčka. Požádal jsem ho, zda bych si vše mohl
prohlédnout. Dal mi tam židli a stoleček a několikrát jsem si v tom listoval. Když viděl, jak
mě to zajímá, řekl mi: ‚Pane Stolín, já vám to
dám!‘ Ale zůstalo jen u slibu. Jednou jsem
mu také řekl, že nemám k našemu betlému
dálinu. On mi po chvilce jednu přinesl, měla

vyříznutý otvor pro stropní trám a přidal mi
ještě okolek. Měl jich více.“ Na Františka Mareše zavzpomínala paní Ivanka Marti, rozená
Jankelová, pocházející z Trávníka ze známého betlemářského rodu: „Trávník mám usazený v paměti v těch nejlepších barvách! Co
jsme se jako děti naběhaly v parčíku kolem
sv. Václava! Vzpomínám také na okolní domky a jejich obyvatele. U pana Mareše jsem se
jako malá byla několikrát s tatínkem podívat na betlém. Vždycky mi přistavil stoličku,
abych si to hezky prohlédla. Betlém byl umístěn v přední ‚sednici’, tedy v místnosti, kde se
topilo, vařilo, spalo, zkrátka, kde pan Mareš
žil. Také jsem u něho obdivovala skříňku, kde
měl velkou sbírku hrnečků, poutních obrázků a jiných památek. To byly poklady! Jednu malou figurku Panny Marie s děťátkem
na ruce mi tehdy daroval. Byla to kropenka
na svěcenou vodu. Mám ji dodnes. Pan Mareš se byl také podívat u nás v domě, na náš
betlém. Určitě měl ve svém betlému figurky
mého prapradědy Fialy, pradědy i dědy Jankelů. Vždy jsem jeho sbírku a betlémy obdivovala.“
Na Marešovu chaloupku a hrnečky zavzpomínala také zdejší učitelka, paní Božena Dušková: „Trávník – vyslovením toho pojmu se
mi vybaví jedinečný zážitek: První polovina
60. let, pondělky byly v Lidové škole umění
vyhrazeny nauce s panem učitelem Zedínkem. Končíme po 16. hodině, už je tma, předvánoční čas. Občas je naším holčičím zvykem se po škole s kamarádkami vzájemně
doprovázet. Co na tom, že to někdy je přes
celé město! Ten pocit samostatnosti, je nám
už přece deset! Kozlovskou ulicí dolů, vpravo
strašidelný Fialův mlýn, Pucholtova hospoda. Pak ostře vlevo kolem sochy sv. Václava
směrem na Litomyšlskou. Ulice spoře osvětlená, všude čerstvý prašan, nikde ani živáčka!
Najednou stojíme před Marešovou chalupou
a jihneme: okny bez zatemnění spatříte spoře osvětlenou světnici a v ní všude, kam oko
dohlédne, starodávné hrnečky neskutečných
tvarů a barev! Idyla téměř ladovská! A venku
tři zmrzlé holky přilepené na ‚vostávkový‘
plot s pusou dokořán!“
Martin Šebela

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY:
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
červenec–srpen: soboty a svátky 9–12 a 13–17 hodin, neděle 13–17 hodin

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

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
červenec–srpen: soboty, neděle a svátky 9–12 a 13–17 hodin

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
červen–srpen: denně mimo pondělí 9–17 hodin
září–říjen: soboty, neděle a svátky 12–16 hodin
Mimo uvedené otevírací doby lze prohlídky domluvit na tel. 465 534 516 (kancelář muzea).
Upozorňujeme návštěvníky, že v církevních objektech může být provoz během konání obřadů omezen.

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí
8–18 hodin (o svátcích 5. a 6. července otevřeno dle běžné otevírací doby).

NOVÁ VÝSTAVA

HONBA ZA POKLADEM MUZEA
Letní interaktivní výstava pro celou rodinu
zabaví velké i malé návštěvníky. Provede je
významnými momenty z dějin našeho města
a postaví je před řadu úkolů. Ty bude potřeba za pomoci bystrých hlav i šikovných rukou
vyřešit, aby se návštěvníci dostali k ukrytému
pokladu. Výstava potrvá do neděle 31. srpna.
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova
11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634,
tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz,
https://www.facebook.com/mmctcz

PRO CYKLOTURISTY
NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU
MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
Od června 2022 je při muzeu v provozu nová
nabíjecí stanice pro elektrokola.
Cykloturisté ji naleznou ve dvorním traktu
muzea na adrese Klácelova 11, Česká Třebová. Přístup do dvorního traktu je brankou
z ulice Školní.
Stanice je veřejnosti k dispozici v provozní
době muzea: út–ne: 8–18 hodin.
Stanice je plně samoobslužná, nabíjecí kabely jsou přímo u stanice v cabelboxu.
Služba je zdarma.
Využijte čekací dobu návštěvou muzea! Těšíme se na Vás!
Městské muzeum Česká Třebová

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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Dne 26. července 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila paní
Liběna Faltová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.
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Dne 24. července 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan
František Pecháček.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 3. června 2022
uplynulo 15 let, kdy nás
navždy opustil
pan David Fischer.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 7. července 2022
uplyne 1. rok, kdy nás
navždy opustil pan
Josef Mrštný.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 13. července 2022
uplyne 4. rok, kdy nás
navždy opustila paní
Miloslava Hůlková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 15. července 2022
uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil
pan Jiří Bruna.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. července 2022
uplyne 9 let, kdy nás
navždy opustila paní
Milada Hicklová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 1. července 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila paní
Ludmila Rubková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 27. července 2022
uplyne 27 let, kdy nás
navždy opustila paní
Karin Salivarová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 11. července 2022
uplyne 8 let, kdy nás
navždy opustila
paní Jaroslava
Nastoupilová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 26. července 2022
uplyne 3. rok od chvíle,
kdy nás opustila moje
maminka, paní Margita
Borůvková.
Prosím, věnujte jí se
mnou tichou vzpomínku. Vzpomíná dcera
Marcela.

Dne 17. července 2022
uplyne 15 let od úmrtí
paní Jarmily Tesařové.
Kdo jste ji znali,
věnujte ji s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná syn Patrik
s rodinou a sestra Věra.

Dne 1. července 2022
uplyne 3. rok, kdy nás
navždy opustil
pan Miroslav Kubeš.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 21. července 2022
si připomeneme
5. výročí úmrtí pana
Jana Kerharta.
Děkujeme všem,
kteří si na něho
vzpomenou s námi.
Vzpomínají: manželka
a dcera a syn s rodinami

Dne 24. července 2022 uplyne 30 let od
úmrtí pana Antonína Kyncla a dne 12. července 22 let od úmrtí paní Ireny Kynclové.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou
vzpomínku. Vzpomíná rodina.

Dne 20. července 2022 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Jindřiška Hegerová.
Dne 23. července 2022 uplyne 6 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Otakar Heger.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 12. července 2022 uplyne 100 let
od narození pana Václava Blažka.
Dne 24. července 2022 uplyne 99 let
od narození paní Růženy Blažkové.
Na oba s láskou vzpomínáme.
Dana a Mirka, dcery s rodinami.

ÚMRTÍ
Jaroslav Mašek, 60 let, Česká Třebová
Margita Zahrádková, 61 let, Česká Třebová
Jindřiška Dvořáková, 85 let, Česká Třebová
Milada Jansová, 89 let, Česká Třebová
Milena Ryšánová, 75 let, Česká Třebová
Rudolf Kráčmer, 72 let, Česká Třebová
Jolana Bujňáková, 82 let, Rybník
Vlastimil Sládek, 71 let, Česká Třebová
Josef Huryta, 65 let, Česká Třebová
Ing. Alice Formánková, 53 let, Česká Třebová
Miroslav Šafář, 78 let, Česká Třebová
Anna Pražáková, 75 let, Česká Třebová
Vzpomínáme.
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Dne 26. 7. 2022 uplynou
2 roky, kdy nás náhle
opustil pan Jaroslav
Nečas.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Věra a děti
Věra, Lydie a Pavel.

Dne 27. července 2022
uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jiří Plch.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 12. července 2022
uplyne 2. rok, kdy nás
navždy opustil
pan Karel Mašek.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina a osada
Nezávislý Westmen.

Dne 21. července 2022
uplyne 30 let, kdy nás
navždy opustil
pan Petr Drobný.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. července 2022
uplyne 16 let, kdy nás
navždy opustil
pan Zdeněk Waizkorn.
Všichni, kdo jste ho
znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. července 2022
uplyne 3. rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jan Zelinger.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. července 2022
uplyne 11 let, kdy nás
navždy opustila paní
Jaromíra Mrkosová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 24. července 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan
Karel Mužík.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 1. července 2022
uplyne 4. rok, kdy nás
navždy opustila paní
Jana Matějková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

ALICE FORMÁNKOVÁ (1968–2022)
Alici jsem měl tu čest znát 20 let. Poznali
jsme se coby kandidáti ODS v komunálních
volbách v roce 2002, kdy za nás poprvé kandidovala – a přestože byla na 13. místě, získala úctyhodných 1090 hlasů. Těch dvacet
let jsme se potom již potkávali pravidelně.
Nejenom na půdě ODS.
Vzpomínám si, jak mě s Martou Demelovou
a se svojí maminkou poprvé pozvaly do bývalého bufetu gymnázia, kde vytvořily ateliér výtvarné skupiny Maxmilián, pohostily
mne červeným vínem a kde jsme si dlouho
povídali o výtvarném umění. Vzpomínám
si, jak začala pracovat také pro divadelní
soubor Hýbl coby výtvarnice – scénografka
a kostymérka. Vzpomínám si, jak převzala
po Martě otěže v Maxmiliánovi – a jak jsem
se nemohl coby nově jmenovaný ředitel
Kulturního centra zúčastnit jejich vernisáže,
tak jsem své úvodní slovo natočil a bylo projektováno v rámu obrazu, čímž jsem tenkrát
Alici dost překvapil. Vzpomínám si, jak jsme
se potkávali na Výtvarné Svinné i na to, jak
za mnou přišla s bláznivým nápadem pořádat v Třebové Kobylinec. To bylo v roce, kdy
Svinná nebyla – a Alice s entuziasmem sobě
vlastním se podobné akce nechtěla vzdát.
Nabídla tenkrát Kobylí důl. Myslím, že jsem
byl v první chvíli trochu zdrženlivý. Ale vydal
jsem se tam a její vize se mi najednou zhmotnila před očima. A šli jsme do toho. Vzpomínám si, jak za mnou přišla s nápadem znovu
oživit Strojvůdcovskou chatu, vytvořit zapsaný spolek, který by ji opečovával, pořádat
tam výtvarné plenéry…

Alice Formánková / foto: MS ODS Česká Třebová

Alice byla výjimečná, silná žena s pevným
názorem. Srdcem umělkyně, hlavou pragmatik. Citlivá, ale zásadová. Vzdělaný a moudrý
člověk, který ctí názor druhého, ale za svou
pravdu se umí bít. Cílevědomá a energická,
na prvním místě ale slušná a naslouchající.
Vizionář, který sny mění v realitu.
Alice bude městu chybět. Její nadšení věci
měnit bylo živou vodou nejenom pro ODS,
výtvarníky, byznys, ale pro celé její okolí. Pro

VZPOMÍNKY
Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány
na základě objednávky u Pohřební služby
městské společnosti Eko Bi, s. r. o. sídlící
na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky je 200 Kč.
Vzpomínka obsahuje fotku a pouze stručný
text, maximálně 160 znaků včetně mezer.
Uzávěrka je 14. den v měsíci.

celé město. Vezměme si z ní příklad a nechme se její prací inspirovat. Je čím.
Alice Formánková se narodila 7. 10. 1968
v Boskovicích. Maturovala na našem gymnáziu, vystudovala Polytechnický institut
v Oděse, Fakultu informatiky a Nottingham
Trent University – International Business
School v Brně.
Výtvarně se vzdělávala v LŠU v České Třebové
ve výtvarném oboru u Stanislava Víši a Marty Demelové, keramickou plastiku se učila
u Jindry Vikové a Ivice Langerové Vidrové,
figurální kresbu u Martina Šárovce.
Pracovala nejprve v ÚZCHV jako programátor, od roku 1993 potom ve firmě Korado jako
programátor analytik, vedoucí IT, vedoucí
personalistiky a mezd, metodik systému řízení, zmocněnec pro jakost a vedoucí systému
řízení. Od roku 2017 podnikala, založila První
vzájemnou společnost.
Byla držitelkou Ceny města Česká Třebová za
happening Kobylinec.
Josef Kopecký
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ZA ING. ALICÍ FORMÁNKOVOU
Strašná a strašně rychle postupující nemoc
ukončila v 53 letech život Ing. Alice Formánkové. Snad symbolicky právě v ten den, kdy
„její“ skupina Maxmilián měla po dvouleté
pauze další vernisáž. Téma „Vzduch“ byl zvolen s jejím přispěním již před časem a navazoval na předešlé téma výstavy z roku 2020.
Je těžké hledat slova, která popisují její velké životní snažení. Po maturitě na gymnáziu
se přes ČVUT vydala na cestu zahraničního
studia do Oděsy, aby se stala odbornicí na
informatiku. Zahraniční diplom musela u nás
nostrifikovat. Po návratu pracovala krátce
v ÚZCHV, potom ve společnosti KORADO.
Svoje možnosti uplatňovala nejlépe v samostatném aktivním profesním působení. Podílela se na vzniku První vzájemné společnosti,
aktivně se snažila naplňovat její cíle a realizovat projekty, spolupracovala s Krajskou
hospodářskou komorou, absolvovala další
manažerské studium v Brně.
Jak může být osud tak zlý, tak ničitelský. Připomeňme si její snahu resuscitovat k novému životu (bývalou) Strojvůdcovskou chatu
na kozlovských serpentinách, kde s dalšími
kolegy chtěla realizovat sen o tom, jak chatě a jejímu okolí vdechnout nový život. Měla
od přírody úzký vztah k výtvarnému umění
a měla pro to i dispozice, talent, možnosti
svou zálibu pěstovat, a to nejen pro sebe, ale
pro lidi. Byl to její projekt „Kobylinec“, který
dokázala dovést do dokonalosti, dokázala
ho zajistit i organizačně za pomoci kama-

Alice Formánková na vernisáži výstavy v KC / foto: Michal Horák

rádů, rodiny a českotřebovských institucí.
Ohlasy byly tak veliké, že za tento projekt
Kobylinec a jeho realizaci obdržela také cenu
města Kohout.
Alice Formánková vystavovala i při dalších
příležitostech, např. na mnoha ročnících Výtvarné Svinné. Alici Formánkové nebyl lhostejný ani projekt Maxmilián, kterého se zúčastnila od samotného začátku 2006, také se
svojí maminkou MUDr. Evou Formánkovou.
Po odstoupení Marty Demelové z pozice
vedoucí tuto funkci přijala a snažila se o rozvoj výtvarné skupiny a nastolení systému,
což se určitě podařilo. Několik roků vlastně
spolupracovali ve vedení skupiny s Martou
Demelovou společně. Projekt Maxmilián je

unikátní a díky Alici Formánkové byl určitě
posunut dál.
I na letošní výstavě otevřené právě v den jejího úmrtí 9. června jsou vystaveny její práce
na téma vzduch. Nevěřím, že to je poslední
výstava, které se Alice účastní. Z jejích prací
se bude vybírat i do dalších expozic. Myslím,
že by některé práce měly také skončit jako
akvizice městského muzea. Protože toho, co
pro výtvarné umění v České Třebové se skupinou Maxmilián Alice Formánková udělala,
nebylo určitě málo. Dobře vím, že i nyní bude
výtvarné dění v našem městě sledovat z třebovského výtvarného nebe.
Čest její práci i památce!
Milan Mikolecký

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

PROJEKT MAP III BYL ZAHÁJEN!
Od 1. 5. 2022 byl na území Orlickoústecka a Českotřebovska zahájen nový projekt
MAP III (Místní akční plán vzdělávání), který
plynule navázal na předešlý projekt MAP II.
Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do 30. 11. 2023),
jeho hlavní obsahovou náplní je strategické
plánování a práce v pracovních skupinách.
Bohužel v jeho rámci nelze realizovat žádné
implementační aktivity.
V probíhajícím projektu MAP III už mají za
sebou první společné jednání odborné pracovní skupiny (Pracovní skupiny pro rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti) a Pracovní skupina pro financování. Také již proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru, na
němž se podařilo schválit Strategický rámec,
verze 2.0, což je sborník investičních záměrů
škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do
16

15 let z území Orlickoústecka a Českotřebovska.
A co nás čeká v dohledné době? Příprava
otevřených setkání v rámci odborných pracovních skupin za účelem sdílení zkušeností,
sběr příkladů dobré praxe (úspěšných a inspirativních projektů realizovaných školami)
a jejich sdílení a v novém školním roce jednání pracovních skupin, další sběr nových

investičních záměrů a následná aktualizace
Strategického rámce.
Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu: www.maporlicko.cz a facebooku:
www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Věra Stožická, MAS ORLICKO, z. s.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ČERVENEC 2022
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
2.–3. 7. 2022 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
5. 7. 2022 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
6. 7. 2022 MDDr. Vaničková Monika, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 534 555
9.–10. 7. 2022 MUDr. Vávrová Michaela, Dolní Dobrouč 446, tel. 465 543 015
16.–17. 7. 2022 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 734 100 171
23.–24. 7. 2022 MDDr. Fadrná Kateřina, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834
30.–31. 7. 2022 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324
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SENIOR DOPRAVA

INZERCE

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 15:30 hodin. Cenu
přepravy a podmínky využití zjistíte
na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo
na telefonním čísle pro objednání.
Eko Bi s. r. o.,
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ: 648 275 00, DIČ: CZ64827500
Přijme zaměstnance na pozici:

STROJNÍK ZIMNÍHO STADIONU
Požadujeme:
• Střední odborné vzdělání – vyučen
• Řidičský průkaz skupiny B
• Trestní bezúhonnost
• Spolehlivost, zodpovědnost, zdravotní stav
bez omezení
Náplň práce:
Zajišťování úpravy ledové plochy, zajišťování provozu na svěřeném pracovišti, úklid
a údržba okolí zimního stadionu
Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity
Nástup: ihned
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
- osobně: na adrese zaměstnavatele, po telefonické domluvě
- e-mailem: iva.valachova@ekobi.cz,
jaroslav.simek@ekobi.cz
- telefonicky: Šimek Jaroslav – vedoucí střediska zimní stadion +420 731 449 814
Bílková Iva – personalista – +420 731 449 801

INZERCE
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

ROSA RODINNÉ CENTRUM

1.–8. 7. 2022 dovolená – Rosa bude zavřená. V další dny je otevření herny možné vždy
po předchozí tel. domluvě. Pro aktuální aktivity a činnosti sledujte náš facebook Rosa
rodinné centrum, případně si zavolejte o info
na tel: 724 986 435
25.–29. 7. 2022 Příměstský tábor Harry
Potter – kouzla, čáry a pokusy – I. běh
V době konání tohoto tábora bude Rosa pro
veřejnost uzavřena.

AKTIVITY V ROSE PRO VÁS
Prázdninový Klub pro těhotné ženy aneb
cvičení s porodní asistentkou – úterky od
12. 7. do 30. 8. v 17:30 h, lektorka Bc. Lenka Jasanská, lekce 150 Kč, doba trvání 1 h
a 45 minut, přihlášení předem na 703 362 303
Mužský kruh (v Rybníku u ohně či za deště
v maringotce), přihlášení na 732 848 099
Ženský kruh každou třetí neděli, přihlášení
na 724 663 778
Připravujeme na srpen:
1.–5. 8. 2022 Příměstský tábor Harry Potter –
kouzla, čáry a pokusy – II. běh
25. 8. Pohádkový les „U Floriána“

DEN DĚTÍ V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Na Den dětí – ve středu 1. června 2022 děti
mohly díky firmě Partners Market v Hýblově
ulici prožít celý den na zážitkovém skákacím
hradu, který nám firma na tento den zapůjčila. Děti si tak užily prosluněný den na školní
zahradě a my tímto firmě Partners Market
děkujeme.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ
VE SKIPI FUNPARKU
Dne 31. května 2022 navštívila třída Veverek
a Ježečků Skipi Funpark v Letohradu. Maminka našich dvou školkových dětí pracuje
v tomto zařízení jako marketingová manažerka. Chtěli bychom touto cestou paní Zuzaně Kupkové velmi poděkovat za milé přijetí, za dárečky pro děti a péči, kterou nám po
celou dobu věnovala. Byl to pro nás všechny
fajn výlet, který jsme si společně užili.
Děti a učitelky ze třídy Veverek a Ježečků

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉHO MĚSTA
SVITU V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 15. 5. 2022 navštívila naši MŠ paní starostka Magdaléna Peterková se zástupci
partnerského města Svitu, v čele s paní primátorkou Dášou Vojsovičovou.
Cílem návštěvy byla prohlídka kontejnerové přístavby, které je v provozu od listopadu 2021. Paní primátorku zaujal vzhled stavby a propojenost s budovou. Po zhlédnutí
třídy návštěva ocenila světlost a prostornost.
Upoutalo i funkční řešení ukládání matrací
do skříní s větracími otvory.
Příjemné dopoledne rychle uběhlo a my se
těšíme na další návštěvu.
Irena Brůnová, ředitelka MŠ
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JAK PROBÍHALO JARO V MŠ VINOHRADY
Konečně jsme se zbavili všech opatření a mohli jsme si naplno užívat všemožných akcí. Hned
tou první byla ukázka živých papoušků a povídání o nich přímo ve školce. Během jara nebyla nouze o kulturu. Do naší školky přijela dvě divadélka a muzikoterapeutka. Předškoláci se
hudebně vzdělali při koncertu místní základní umělecké školy a navštívili jsme i vystoupení
tanečního oboru ZUŠ. Na školní zahradě proběhlo zábavné dopoledne při příležitosti tradice
pálení čarodějnic a také veselé pohádkové dopoledne na oslavu svátku dětí. Nezapomněli
jsme ani na maminky, pro které děti v každé třídě nacvičily krátké pásmo k jejich svátku. Děti
ze tří tříd posílily svoji imunitu opakovanými návštěvami solné jeskyně. Naši dětští sportovci
zažili velký úspěch v podobě prvního místa v městském kole sportovních her Pardubického
kraje a reprezentovali naše město i v kole krajském v Pardubicích. Zájem o sport v dětech
vyvolaly i místní sportovní kluby – fotbalový a florbalový – které uspořádaly na svých sportovištích dopolední program pro děti. Sluníčka a Motýlci absolvovali školní výlet na zámek
do Litomyšle. Celý školní rok jsme zakončili zahradní slavností, kde jsme se rozloučili s našimi
předškoláky. Všem přejeme krásně prožité léto a hromadu pěkných zážitků.
Marcela Jansová, Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady

STARTUPOVÝ VÍKEND BUSINESS STARTER
ANEB OBJEVILI JSME JE PŘI WORKSHOPU NA ŠKOLE A DNES S NIMI PRACUJEME
Studentskou firmu PAP TOP jsme v loňském
roce objevili na Střední škole technické
a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové při pracovním semináři Objev v sobě
podnikatele. A pak už to krásně navazovalo.
Na jaře prošli soutěží Parádní nápad a poté
i startupovým víkendem BUSINESS STARTER.
Všechny zmíněné akce se váží mimo jiné
k Pardubickému podnikatelskému inkubátoru P-PINK.
„Šéf“ student absolvoval startupový víkend BUSINESS STARTER
Firmu na výrobu papírových briket řídí student 3. ročníku Jan Kalous. Nespoléhá jen
na školu, ale příležitosti ke vzdělávání využil
i u nás v P-PINK. Co Honzovi přinesl startupový víkend BUSINESS STARTER: „Byl to velmi
přínosný víkend, při kterém jsem se dozvěděl
spoustu zajímavých informací, například jak
sestavit business plán či finanční plán, co obnáší marketing, a vyzkoušel jsem si, jak prezentovat firmu před porotou či publikem.“
Příležitosti zvenčí
Zajímavou akcí pro studenty a začínající podnikatele byl již zmíněný BUSINESS STARTER,

kde se účastníci mohli posunout ve svých
znalostech dál a přetavit teorii ve zkušenost.
Co si myslí o podobných soutěžích a akcích
učitelka Jaroslava Knířová, s jejíž pomocí
vznikla i firma PAP TOP: „Studenti mají možnost rozvíjet svou podnikatelskou aktivitu
ve škole, ale nabízejí se jim i další možnosti.
Naši dva studenti je využili. Já jsem nadšená,
že firma PAP TOP je aktivní a přihlásili se na
startupový víkend BUSINESS STARTER. Školní rok se vydařil i kolem podnikání studentů
a už záleží hlavně na nich, jak svůj nápad posunou dál. Mohu být na ně právem pyšná.“
Co bude s firmou po skončení školy
Honza Kalous má jasno: „Jsem rozhodnutý
ve firmě pokračovat. Jsem skoro přesvědčený, že firma na papírové brikety bude moje
hlavní práce. Jsem z Klášterce nad Orlicí. Chci
se tam vrátit a začít podnikat u nás doma.
A stále rád se budu účastnit akcí, které mě
posunou vpřed. Doporučuji všem, kteří se
zajímají o podnikání, aby se rovněž přihlásili do dalších ročníků startupového víkendu
BUSINESS STARTER. Těším se na další spolupráci s P-PINK.“
Hana Štěpánová, projektová manažerka P-PINK
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PESTRÝ ZÁVĚREČNÝ PROGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V MŠ U STADIONU
Přelom května a června jsme strávili s nejstaršími dětmi na Škole v přírodě v nedalekém Přívratě – Statek U Kubů. Od pondělí
do čtvrtka děti i paní učitelky prožily mnoho
zábavy: stezku odvahy, navštívily pana krále Miroslava, PINGUIN park, viděly vodníky,
tančit vílu Evelínku, opékaly vuřtíky a naučily
se spoustu písniček, které rodičům zazpívaly při besídce před odjezdem domů. Děti si
vytvořily mnoho tematicky laděných výrobků k programu školy v přírodě – vodníka,
labuť, roubenku, masku víly Evelínky, žábu
atd. Paní učitelky byly potěšeny nadšením
dětí, chutí pracovat a užívat si dění a byla to
i odměna za jejich usilovnou práci s přípravami této velmi náročné akce. Velké díky patří
paní ředitelce Lídě, p. učitelkám Šárce, Elišce
a Dianě, ale i celému týmu, který zůstal v MŠ
a zařizoval normálně fungující chod školky.
Touto akcí nám poslední školní měsíc ještě
neskončil. 7. 6. k nám do MŠ přijel ukázat
sanitku a její vybavení pan Šťovíček, 9. 6.
proběhlo focení tříd, florbalové dopoledne
na zahradě školky pro nejstarší děti. 13. 6.
školkovou zahradu navštívily zaměstnankyně z DDM Kamarád se soutěžemi zaměře-

nými na procvičení obratnosti a šikovnosti
dětí v rámci soutěží Týdne sportu. Nesmíme
také opomenout externí výuku – anglického
jazyka pod vedením zkušené paní učitelky
Diblíkové z jazykové školy Holmes – English
Ústí nad Orlicí, která provázela děti základy
„aj“ po celý školní rok.
15. 6. proběhly besídky pro tatínky ze tříd
mladších dětí a 22. a 23. 6. besídky pro rodiče předškoláků, šerpování dětí, které jdou do
ZŠ.
Závěrečná celoškolková akce – Stopovaná na
téma Česká republika je poslední akcí tohoto

školního roku – plnění úkolu na nedalekém
kopci Peklák je zážitkem jak pro děti, tak
i jejich rodiče. Opékání vuřtů a vyzvednutí
odměny za splněné úkoly potěšilo všechny
zúčastněné. Tímto chceme také poděkovat
týmu Peklák za umožnění realizace naší akce
poblíž Bike parku a samozřejmě i rodičům
a dětem, kteří naši školku navštěvovali a byli
spokojeni s naší prací pro děti, stejně jako my
jsme byly spokojené po celou docházku jejich dětí.
Děkujeme
učitelky a provozní zaměstnankyně MŠ U Stadionu

MĚSÍC NÁBORŮ
Dne 19. 5. 2022 se v krásném fotbalovém
areálu Pod Jelenicí v České Třebové uskutečnila akce pod názvem „měsíc náborů“.
Tato událost si dala za úkol nabídnout klukům i holkám možnost vyzkoušet si základní dovednosti s míčem na zeleném trávníku
a v případě zájmu se přihlásit do místního
oddílu a zkusit si zahrát s týmem opravdové
utkání.
Na fotbalové hřiště bylo přizváno cca 220 dětí
z místních mateřských škol. Konkrétně z MŠ
Habrmanova, Vinohrady, U Stadionu a U Koupaliště. Předškoláčci byli posíleni o prvňáčky
ze základních škol Ústecká a Habrmanova.
Fotbalový klub si rozdělil hlavní hřiště pro
mateřské školy na dva sektory a třetí sektor
určený pro první třídy ještě připravil za brankou. V každém sektoru si děti vyzkoušely šest
disciplín, které obsahovaly střelbu na bránu,
přetahování a podbíhání lanem, opičí dráhu, hledání pokladů, krokové dovednosti na
fotbalovém žebříku a samotné hraní fotbalu.
Všechny děti se při plnění úkolů výborně bavily a na konci se za pokřiku Góóóól vyfotily
před naší tribunou a za odměnu pak dostaly
malou pozornost za jejich snahu.
Ty děti, které se chtěly připojit k fotbalovému
oddílu, měly možnost v podobě náborových
tréninků. První se konal v úterý 25. května od
16 do 17 hodin a v červnu opět každé úterý
ve stejném čase na našem fotbalovém hřišti
Pod Jelenicí. Poděkování za finanční podporu patří panu Hruškovi a firmě Techplast, kteří
se podíleli na odměnách pro všechny účastníky. A zejména bych chtěl poděkovat všem,
kteří podpořili svůj klub a ve svém volnu věnovali čas malým nadějím. Fotbalu zdar.
Pavel Petr, FK Česká Třebová

Zahájení Týdne sportu 2022 na Pekláku

Z CENTRA

Lubomír Vašina

Nejraději vzpomínám na první ročníky Týdne sportu, říká v pořadu
Z centra Lubomír Vašina
Den před začátkem tradiční celoměstské
akce Týden sportu nabídlo Kulturní centrum
Česká Třebová jeden z dílů pořadu Z centra,
jehož hostem byl organizátor této tradiční
celoměstské akce Lubomír Vašina. Kromě
nalákání návštěvníků na Staré náměstí a další sportoviště bylo účelem rozhovoru také
zavzpomínat na začátky Týdne sportu, které
se datují do konce devadesátých let. „Prvotní
myšlenka na podobnou akci vznikla ze dvou
pohnutek. Tou první byla skutečnost, že jsem
podobné akce organizoval i v jiných městech
a říkal jsem si, proč něco podobného nevyzkoušet i ve Třebové. Druhou a důležitější
pohnutkou byla potřeba zefektivnit výběry
mládeže do sportovních oddílů. Dříve jsem
jako trenér obcházel všechny školy při jejich
hodinách tělocviku, což někdy zabralo i tři
měsíce,“ vzpomíná Lubomír Vašina, který se
rovněž rozhovořil o prvních ročnících Týdne
sportu. „Původně při vyhlašování výsledků
hrály pouze dvě místní kapely, což pro mě
osobně bylo nejkrásnější. Bylo to opravdu
především o sportu a nebyla to taková organizační zátěž, protože to náměstí je pro
mě vždy nejvíce stresové. Zanedlouho však
podobnou akci začali pořádat také v Ústí
nad Orlicí, ale s větším důrazem na kulturní

program. Město v pohybu a Týden sportu
se pak k sobě začaly postupně z obou stran
přibližovat, takže v Ústí stupňovali sportovní
aktivity a tady zase nabobtnal program na
Starém náměstí,“ dodává Vašina. Na otázku
moderátora Jiřího Holého, jak snáší kritiku,
která se ve veřejném prostoru na jeho akci
čas od času objeví, odpověděl Lubomír Vašina následovně: „Samozřejmě každá podobná
záležitost člověka zamrzí, protože dělá něco
pro lidi, věnuje tomu svůj volný čas. Jak však
člověk stárne, začíná to snášet lépe a dokáže
se soustředit na věci, které jsou konstruktivní.“ Další zajímavosti ze zákulisí příprav Týdne
sportu naleznete v záznamu z rozhovoru.
Posledním hostem pořadu Z centra před
jeho letní přestávkou bude organizátor
streetballového turnaje Streetballhus Marek
Trejtnar. Nové i starší díly pořadu Z centra
naleznete na YouTube kanále KCCT ONLINE.
Nově nás naleznete také v audioverzi v aplikacích Spotify a Apple podcast.
Jiří Holý
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TEREZA DEJDAROVÁ, ELEN KOUBOVÁ
A LUBOMÍR ŘEHÁK SE PROBOJOVALI
NA LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Tým DSC GYM v Budapešti

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY DSC GYM
NA EVROPSKÉM TURNÉ I ZA OCEÁNEM
Uběhlo půl roku a pro většinu sportovců
nastal čas hodnocení dílčích úspěchů. Oddíl jiu jitsu DSC GYM ČESKÁ TŘEBOVÁ určitě
v tomto pololetí nezahálel, a věren tradici,
zúčastnil se řady prestižních turnajů napříč
Evropou i za oceánem.
Již 22. ledna odjelo do Chorvatského Kastava, na dobře obsazený turnaj AJP TOUR,
deset závodníků včetně čtyř dětí. Mezi
29 týmy obsadili ziskem 4 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzových medailí výborné
4. místo.
O měsíc později se Třebováci vydali s výpravou rozšířenou na 23 zápasníků (13 dětí) do
slovinské Ljubljany na AJP TOUR LIGU. Nádherné druhé místo mezi 25 oddíly bylo zaslouženou odměnou za předvedené výkony.
Bilance 12 zlatých, 10 stříbrných a 4 bronzových medailí hovoří za vše.
Je na místě vyzdvihnout individuální výkon
Michala Vebra, který se v témže měsíci zúčastnil Mistrovství Evropy v Barceloně a Mistrovství Evropy MASTERS v Římě, odkud vždy
přivezl zlato.
Po březnové pauze přišel měsíc naplněný
úspěchy za oceánem. V polovině dubna odletěl Michal Vebr na AJP TOUR ORLANDO do
USA, kde získal zlato a stříbro a o týden dříve
na prestižním turnaji PANAMS jiu jitsu 2022
ve své kategorii bronz a stejný kov i napříč
váhovými kategoriemi. Zapsal se tak do historie jako druhý Čech, kterému se to podařilo.
23. dubna se konal v Berlíně turnaj GRAPPLING INDUSTRIES BERLÍN, na kterém Jan
Broulík obsadil v kategorii elite NO GI (bez
kimona) stříbrnou příčku. Michal Rickwood
vybojoval v GI (kimono) v KATEGORII OPEN
BEZ VAH GI zlato.
Květnový měsíc byl nabitý turnaji, které následovaly rychle za sebou. První se konal
v rámci AJP TOUR 14. května v Rakouském
Grazu. Zápolit vyjely dvě dětské naděje
a čtyři dospělí. Karolína Jandová vybojovala
mezi dětmi druhé místo, stříbro v kategorii
20

Nejlepší tým AJP TOUR Česká Třebová

dospělých získali Milan Hermon a Tadeáš
Smejkal. Do sbírky medailí přispěl bronzem
Jan Broulík.
Již následující den se konal turnaj, na který
se Třebováci těšili. Rozhodnutím organizátorů se konání dalšího turnaje AJP TOUR přesunulo do České Třebové. Ve sportovní hale
na Skalce se sešlo 23 týmů z 18 států. Trenér
Lukáš Janda vyslal na turnaj maximální počet zápasníků a přání, umístit se před domácím publikem co nejlépe, se mu splnilo.
Předčili i největšího konkurenta, kterým byl
pražský oddíl Jungle BJJ a ziskem 26 zlatých,
24 stříbrných a 12 bronzových medailí se stali
nejlepším týmem turnaje. Výčet pololetních
úspěchů dovršil oddíl DSC GYM 21. května
na AJP TOUR v Budapešti, na kterém v konkurenci 56 týmů Třebováci obsadili pěkné
4. místo.
Oddíl DSC GYM ČESKÁ TŘEBOVÁ získal za
necelý půlrok 122 medailí a v aktuálním
žebříčku, který byl vydán k 23. květnu 2022,
má luxusní postavení. Ve SVĚTOVÉ LIZE AJP
TOUR je na 21. místě na světě, v Evropě je třetí a v České republice zaujímá 1. místo. Blahopřejeme!
Lukáš Janda a Milan Michalski

LODM se uskuteční od 26. 6. do 30. 6. v Olomouci. Slavnostní zahájení bude na Andrově stadionu. Večerem bude provázet Libor
Bouček. Nebude chybět ani zapálení ohně
a tradiční slib sportovců. Celý zahajovací akt
bude ukončen koncertem kapely Slza. Malý
výčet toho, o co naši atleti bojovali a proč si
výrazně vylepšili nejednou svá osobní maxima. Možnost reprezentovat Pardubický
kraj na olympiádě jim byla velkou motivací.
Pilně trénovali, jezdili po mítincích a snažili
se o co nejlepší výkony. Jednoduché to nebylo, protože jejich soupeři „odpovídali“ také
velmi kvalitními výkony. Získat místo v nominaci mezi 7 atlety z celého kraje nebylo
vůbec jednoduché. Tereza bude startovat
na trati 800 m. Byla nominována za nejlepší
čas v republice v kategorii mladšího žactva,
když dosáhla osobního maxima 2:25,30. Elen
se na ODM představí v technické disciplíně
hodu oštěpem. K nominaci si velmi výrazně
vylepšila osobní rekord a přiblížila se hranici
30 metrů. Její nominační výkon 29,20 m je
nejlepším v Pardubickém kraji. Luboš bude
startovat stejně jako Tereza na trati 800 m.
Svůj kvalifikační čas také velmi výrazně posouval, až se mu podařilo zaběhnout v předposledním dni nominace čas 2:24,20, a to je
druhý nejlepší čas v kraji.
Všem Vám moc držíme pěsti a těšíme se na
Vaše výkony.

KRISTÝNA SIMONOVÁ A RADIM KOUBA
ÚČASTNÍKY FINÁLE
ČOKOLÁDOVÉ TRETRY V OSTRAVĚ
Nejen mladší žactvo, ale také naše přípravky se výrazně posouvají k lepším výkonům.
Kristýnka a Radim se zúčastnili v Blansku prvního kola čokoládové tretry na trati 300 m.
S přehledem postoupili do semifinále, které
se konalo v Ostravě. Kristýnka na trati 300 m
a Radim se do semifinále probojoval jak na
300 m, tak na hod raketkou. Semifinále se
konalo 29. 5. a z čtyřiceti nejlepších atletů
z Česka a Slovenska do finále na 300 metrů
postoupilo 8 nejlepších atletek a 8 nejlepších
atletů. Kristýnka a Radim byli mezi nimi. Je to
veliký úspěch. Finále se konalo v rámci programu Zlatá tretra Ostrava a naši atleti obsadili shodně krásné sedmé příčky.
Patří jim velká gratulace.
Jana Jiroušková a Pavla Horáčková,
trenérky Atletického klubu Iscarex
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DALŠÍ MISTROVSKÝ TITUL
PRO TANEČNÍ ŠKOLU

AKADEMIE 2022 TANEČNÍ ŠKOLY
V sobotu 4. června se zimní stadion v České Třebové, po dvou letech, naplnil tanečníky a diváky. K vidění tu bylo na dvacet vystoupení, od profi ročníků se soutěžními formacemi přes
hobby kategorie až po nejmenší tanečníky přípravných ročníků. Pro některé složky to byla
dokonce premiérová vystoupení. Tanečníci všeho věku přinesli do prostor zimního stadionu
radost z pohybu, emotivní choreografie, nadšení, elán. Diváci toto vše ocenili potleskem a vytvořili nádhernou atmosféru. Dvouhodinovým programem provázela zpěvačka, moderátorka
a absolventka Taneční školy Danča Stránská. Mimo jiné se jí podařilo v kostce shrnout a připomenout 20letou historii Taneční školy. Představila a uvedla všechna vystoupení, osvětlila
specifika tanečních stylů a zároveň dokázala udržet dynamiku programu Akademie. Závěrečná společná choreografie pro 80 tanečníků byla třešničkou na dortu a velkým diváckým
zážitkem. Po přehlídce všech choreografií následovaly taneční battly a afterparty. Speciální
poděkování si zaslouží také pan David Skalický, který prostor před zimním stadionem ozvláštnil zapůjčením krásného, žlutého, oldschool amerického školního autobusu, který battlům
dodal náležitou atmosféru. Jejich vítězem se za mohutné divácké podpory stali: Eliška Ježová
a Kateřina Martincová.
Akci doplnila barmanská show Tomáše Trejbala z Hradce Králové, který nejenže bravurně namíchal neuvěřitelné množství osvěžujících nápojů, ale dokázal o jednom každém zasvěceně
pohovořit. A přitom se grilovalo, povídalo, popíjelo pivo i bezinková limonáda, prostě bylo
dobře.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a za rok se těšíme na AKADEMII 2023.
Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

3. až 5. 6. 2022 proběhlo ve sportovní hale
Slávie v pražských Vršovicích velkolepé finále mezinárodní taneční tour Taneční skupina
roku 2022. V profesionální mezinárodní porotě zasedli: MELODY SQUIRE (USA), SHERINNE ANDERSON (Anglie), MATEUS ANJOS
(Brazílie), JITKA VESELÁ (ČR), MARTINA MARTYNENKO (Ukrajina), STEVEN THOMPSON
(Anglie), APRIL COOK (USA), Svatka Kobzová,
Adéla Bučková, Michal Zvara, Tomáš Haas,
Lucie Drábková, Eva Šleisová, Hana Kovalančíková, Miro Olšavský, Jindřich Hes, Alena
Karlovská, Gábina Vengřinovičová a Jakub
Dvořák.
Televizní finále soutěžní tour TSR (Taneční
skupina roku) proběhlo za asistence kamer
České televize (sestřih bude uveden na ČT
Sport). Celý víkend akci uváděli moderátoři
stanice Evropa 2 – Ondra Vodný a Pavel Cejnar.
Naše skupina Angels se v našlapaném semifinále, které se konalo v Plzni, umístila na
bedně (3. místo). Díky tomu se ze základní
skupiny 39 týmů probojovala mezi 13 nejlepších. Současně jsme získali nominaci do
pražského finále. V Praze Angels mohutně
zabojovali a v rámci vyřazovacího kola se jim
podařil postup do závěrečného boje o medailová umístění (z 13 týmů postupovaly
4). V posledním kole se soutěžní vystoupení
povedlo na jedničku a porota nám nakonec
přisoudila neuvěřitelné 3. místo, bronzovou
medaili a titul 2. vicemistra Taneční skupiny
roku 2022. Tímto jsme za sebou nechali celkem 36 týmů z celé ČR, které o titul usilovaly.
Gratulujeme všem tanečníkům a trenérce
Lucii Rybkové, moc děkujeme za reprezentaci sportovního klubu a města Česká Třebová!
Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO CYKLISTICKÉ SEZÓNY
Na začátku sezóny se velmi dařilo českotřebovské závodnici v silniční cyklistice Monice
Veitové Simonové ve světovém poháru série
Granfondo UCI. Při účasti na dvou světových
pohárech, které se konaly v Rakousku a Polsku, vybojovala Monika čtyři pódiová umístění. Těmito výsledky se také kvalifikovala na
mistrovství světa, které se bude konat v září
v italském Trentu.
První závod série Granfondo UCI se v letošním roce konal v rakouském Morbisch am
See u Neziderského jezera. V časovce, která
se jela na 26 km, vybojovala Monika vítězství
v kategorii a v celkovém pořadí kategorie
žen, včetně profesionálních závodnic, které
se účastnily v rámci vloženého závodu, se
umístila na výborném pátém místě. Druhý
den se konal silniční závod na 125 km, při
kterém se jelo okolo Neziderského jezera,
a ve velmi silném protivětru dojela závodni-

ce týmu Cyklotrénink František Trkal na třetím místě.
Další závod série UCI Granfondo se konal
v polském Krakově. V časovce na 20 km se
tentokrát umístila Monika na druhém místě.
V silničním závodě na 105 km byla bohužel
v pádu, který se stal už na pátém kilometru.
Přesto nasedla zpět na kolo a odměnou v cíli
bylo první místo v kategorii.
„S výsledky jsem na začátku sezóny velmi
spokojená a doufám, že se bude forma ještě
zlepšovat. Ten pád v silničním závodě byl velmi nepříjemný a jen díky helmě jsem nepřišla k větším zdravotním komplikacím,“ řekla
k závodům Monika.
Českotřebovská závodnice se v Rakousku
ještě zúčastnila časovky na 22 km „Bike the
Lies“, kde se ji podařilo zvítězit.
Za podporu patří poděkování firmám: Armat
spol. s r. o., Elektro Franc, Eko Bi, s. r.o., Město

Monika Veitová Simonová

Česká Třebová, Auto Eso, BB Cut, Sport Bárt,
Pivovar Faltus, Skalický Transport, Autodoprava Ureš a Pavel Brindzák.
Pavel Veit
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ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2021/22 SKB ČESKÁ TŘEBOVÁ
ČESKOTŘEBOVSKÁ BLESKOVÁ LIGA
SPĚJE K ZÁVĚRU DRUHÉHO ROČNÍKU
Je to už více než dva roky, co se českotřebovský šachový klub rozhodl uspořádat sérii
turnajů v rychlém tempu, takzvaném bleskovém šachu. Od té doby se i přes pandemií
vynucené přestávky odehrálo více než deset
podvečerních turnajů, kterých se dohromady zúčastnilo na čtyři desítky příznivců královské hry z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Jak se hraje blesková liga?
Turnaj se hraje na 7 kol (partií), kdy každý
hráč disponuje na jednu partii 5 minutami
a k tomu se mu přidávají 3 sekundy za každý
provedený tah. Celý turnaj se tak stíhá odehrát za zhruba dvě hodiny podle prostojů.
Turnaje se konají jednou za měsíc kromě letní přestávky.
Kdo hraje?
Turnajů se účastní nejen členové českotřebovského šachového oddílu, ale také ve stále
větší míře šachisté z okolních měst. Můžeme
jmenovat členy oddílů např. z Ústí nad Orlicí,
Lanškrouna, Vysokého Mýta nebo Litomyšle.
Účast se obvykle pohybuje mezi 10 až 20 šachisty různé výkonnosti a věku.
Co už máme za sebou?
První ročník, který měl 6 turnajů, vyhrál Marian Sabol z Vysokého Mýta. Marian je jedním
z nejsilnějších hráčů regionu a svými výsledky to dokazuje. Ostatně je už nyní – dva turnaje před koncem – jisté, že i vítězství v druhém ročníku bude patřit jemu.
Jaká máme očekávání?
Díky podobným turnajům v rychlejším formátu chceme přenést šachy i do všedních
dnů (a nenechávat je pouze na neděle)
a umožnit všem domácím i přespolním šachistům všech úrovní, aby si přišli zahrát
a zlepšili se tak v královské hře.
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová
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Basketbalový klub SKB Česká Třebová zvládl po dvou přerušených sezónách kvůli covidu-19 konečně své soutěže dohrát až do
zdárného konce.
Pro tento hrací ročník jsme přihlásili družstvo
U13, které hrálo soutěž poprvé ve své kariéře, a dále družstvo kadetů U17 a kadetek
U17, kteří odehráli již svou sedmou soutěžní
sezónu.
Naši nejmladší basketbalisté v průběhu sezóny získávali důležité zkušenosti a dokázali
4 své duely i vyhrát. Dostali se tak do závěrečných bojů o 5.–8. místo, kde nejprve podlehli
domácím hráčům ze Skutče 49:39, ale následně vyhráli svůj boj o 7. místo s hráčkami
z Trutnova 52:41
Ve starší kategorii, kde jsme v obou případech hráli nadregionální ligu, jsme si dali
před sezónou za cíl umístit se na medailovém umístění.
Chlapci U17 začali sezónu velice slibně
a v půlce soutěže jsme se drželi na průběžném druhém místě s bilancí zápasů 8:6.
Druhá polovina soutěže se nám již tolik nevydařila, ale až do posledních zápasů jsme
bojovali o druhou příčku. Nakonec jsme
nezvládli roli favorita a v posledních zápasech jsme padli s posledním Renocar Podolí
a skončili jsme tak na nelichotivém čtvrtém
místě se stejným bodovým ziskem jako třetí
Kohouti z Brna. Bronz nám bohužel sebrala
horší vzájemná bilance. Soutěž vyhrál suverénní Přerov, který neprohrál ani jeden ze
svých zápasů.
Naši chlapci odehráli několik velmi pěkných
zápasů, ale bohužel se nám také několik zápasů nepovedlo dle představ trenéra. Celkově byla soutěž velmi vyrovnaná a každý mohl
porazit každého. Výhodou bylo také naše
umístění do jihomoravské skupiny, kde jsme
narazili na soupeře, které jsme nikdy předtím
nepotkali.
V průběhu celé sezóny jsme bojovali se zraněním klíčových hráčů, ale zbytek týmu vždy
dokázal zabojovat a výsledky nebyly ani
v případě proher špatné.

Velkou radostí bylo vystupování našich
děvčat, když jsme se před sezónou rozhodovali, zda vůbec soutěž přihlásíme. 8 statečných kadetek však slíbilo, že soutěž zvládnou, a i když jsme měli někdy velké problémy
s počtem hráček, které mohou skrze zranění
hrát, jsme to dokázali.
Holky byly stejně jako chlapci přihlášené do
jihomoravské skupiny, a tak nás čekaly soupeřky z Brna, Lanžhotu, Uherského Brodu,
Tišnova, Žďáru, Blanska a Litomyšle. Děvčata v průběhu sezóny hrála velice bojovně
a především kolektivně. Výsledkem bylo požadované třetí místo a všechny naše hráčky
si zaslouží za předvedený výkon velkou pochvalu.
Naši hráči U17 se setkávají na tréninku 2–3×
týdně a trénujeme velmi netradičně s dívkami i s chlapci dohromady.
Mimo tyto týmy SKB navštěvuje náš oddíl
zhruba 20 mikrožáčků ročníků 2015–17, kteří
se seznamují s pohybem, kolektivem a sportovním prostředím.
SKB nyní navštěvuje cca 70 dětí, kteří jsou
pod vedením trenérů Vlastimila Rybky, Petra
Očenáše, Lenky Jelínkové, Pavla Peterky a Jaroslava Škrabánka.
Veškeré info na www.skbct.cz.
Petr Očenáš, SKB Česká Třebová
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SOKOLSKÉ BRNO

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB
V ČESKÉ TŘEBOVÉ NA KONCI BŘEZNA
ZAKONČIL SEZONU
TRADIČNÍ LEDNÍ REVUE
Tentokrát byl její program složen převážně
ze závodních jízd členek, ale ve skupinkách
se představily nakonec všechny děti z místního klubu. Vystoupila také sportovní dvojice
z Prahy, a navíc si jako bonus několik rodičů
na závěr připravilo krátkou úsměvnou jízdu
Teletubbies.
Hned další týden po revue se pomyslně odstartovala sezona nová s tréninky tzv. na
suchu. Tréninkové jednotky se z ledu a ze
zimního stadionu přesunuly na stadion atletický a do tělocvičny, kde se děti budou až do
prázdnin pilně připravovat.
Samozřejmě v rámci tréninku nechyběl ani
výlet plný her a tancování – letos spojen
s koňmi v hřebčínu Karlen.
Začátkem června se část závodnic také zúčastnila víkendového soustředění v Náchodě, pro všechny ostatní se chystá soustředění
na domácí půdě, ale až na léto a na něm se
postupně do tréninků zapojí také první nováčci. Nejdříve ti nejmenší do školičky a na
podzim se opět bude otvírat i kurz pro dospělé a větší děti.
Krasobruslařský klub přeje všem krásné léto.
Jana Hůlková

ČESKOTŘEBOVSKÉ GYMNASTKY
NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH
Do republikového závodu ČASPV ve sportovní gymnastice, který se konal 21. května
v Praze, postoupila z krajského přeboru dvě
děvčata z České Třebové. Ella Nástrahová
a Nikol Dosedělová soutěžily v kategorii
mladších žákyň I (dívky narozené v roce 2013
a mladší) a společně s gymnastkami ze Svitav
a Rybitví tvořily čtyřčlenné družstvo zastupující Pardubický kraj. Tato nejmladší kategorie
soutěží ve čtyřboji – předvádí své sestavy na
lavičce, hrazdě, akrobacii a přeskoku. V soutěži družstev děvčata vybojovala pro Pardubický kraj 6. místo (celkem se účastnilo
8 družstev). V soutěži jednotlivkyň, kterých
se účastnilo z celé republiky celkem třicet
sedm, obsadila Ella Nástrahová 24. místo
a Nikol Dosedělová 28. místo. Obě osmiletá
děvčata závodí teprve prvním rokem, proto
jejich postup do republikového finále považujeme za velký úspěch českotřebovské
gymnastiky.
Martina Dosedělová,
Oddíl sportovní gymnastiky ŠSK Česká Třebová

Českotřebovské sokolky strávily víkend 10.–12. června 2022 v Brně na akci s názvem „SokolGym 2022 – Sokolské Brno“, kde vystoupily ve hromadné skladbě žen „Optimistky“, kterou
nacvičily pod vedením cvičitelky Lenky Strouhalové. V Brně se uskutečnilo mnoho sportovních aktivit jak pro aktivní sportovce, tak i pro širokou veřejnost. Sportovalo se na několika
sportovištích, vč. improvizovaného hřiště na nám. Svobody, kde se hrál basketbal. V Žabovřeskách probíhal atletický mítink veteránů. Na hradě Špilberk se uskutečnil zábavný program
s pódiovými vystoupeními. Uskutečnily se tři tematické vycházky po městě s průvodcem
a vyhlídková jízda okolo Brna. Hlavní program se však odehrál v areálu Sokola Brno I, kde se činili lezci na horolezecké stěně, probíhalo plnění odznaku zdatnosti, tančila se zumba, příchozí
měli možnost zacvičit si FitPainFree a ve sportovní hale proběhla přehlídka dvaceti pódiových
skladeb. Vyvrcholením sportovního víkendu v Brně byl nedělní průvod městem a následná
přehlídka hromadných skladeb, které se zúčastnilo 3 706 sportovců ze všech sokolských žup,
včetně dvou ze Slovenska.
Mirka Červinková

DEKSTONE STREETBALLHUS #25: ČTVRTSTOLETÍ
I v letošním roce se v České Třebové uskuteční známý streetballový turnaj STREETBALLHUS, který je nejstarším a jedním z největších turnajů svého druhu v České republice
a zároveň jednou z největších sportovních
akcí ve městě. Opět chceme, aby akce byla
netradiční, plná streetballu, kultury, zábavy
a letos i toho rekapitulování.
Letošní ročník DEKSTONE STREETBALLHUS #25: ČTVRTSTOLETÍ se uskuteční o víkendu 8.–9. července, vlastní turnaj v sobotu 9. července. V loňském roce se akce
po tříletém azylu na zimním stadionu vrátila
zpět do úžasného prostředí českotřebovského gymnázia! Pevně věříme, že vyjde počasí
a bude tomu tak i letos. Kapacita bude tradičně 36 týmů v mužské kategorii, 12 v kategorii
žen. Díky využití obou tělocvičen gymnázia
můžeme nově navýšit kapacitu v kategorii
mládeže a přivést tak nové generace ballerů
na legendární českotřebovský turnaj.
V minulých letech byl turnaj tematicky zaměřen. Letos však proběhne velká oslava.
Když v roce 1995 Milan Škop s přáteli tehdy
ještě Memoriál mistra Jana Husa zakládal, asi
netušil, že by se někdy mohl uskutečnit jeho
25. ročník. Nebýt tříleté přestávky, slavili bychom pomalu 30 let, což je skvělý počin, který každoročně oceňují basketbalisté všech
úrovní z celé České republiky.
Věříme, že nejen díky tomu se nás letos sejde co nejvíce, abychom společně zažili další
neopakovatelný ročník, pobavili se, přispěli
společně opět na charitativní akci a měli radost z té nejkrásnější hry na světě. Letošním
ročníkem chceme zavzpomínat na českotřebovské streetballové čtvrtstoletí. Hráči, ale
i příchozí diváci se mohou tradičně těšit na
bohatý doprovodný program.
Vše odstartujeme už v pátek po 17. h kulturním programem u gymnázia. Připravena
bude opět beseda s patrony, dalšími českými
reprezentanty, následovat bude vernisáž výstavy STREETBALLHUS – 25 LET rekapitulující
historii turnaje. Novinkou bude zábavný vědomostní kvíz zaměřený nejen na STREETBALLHUS, kterého se může se svým týmem
zúčastnit úplně kdokoli. Proběhne i první individuální soutěž o ceny.

STREETBALLHUS 2021

V sobotu se kromě vlastního turnaje budeme
moci těšit na atraktivní individuální soutěže
ve smečování, střelbě trojek a dosažení nejkurióznějšího koše. Vrcholem bude exhibice
jednoho z nejlepších smečařů na světě Piotra
Grabowskiho a další exhibiční vystoupení,
která rozhýbou všechny zúčastněné. A když
ne, rozhýbou vás mladí akční fyzioterapeuti
a maséři z CzechMove.
Společně budeme opět pomáhat i charitativní sbírkou na pomoc hendikepovanému
dítěti. Záštitu nad tímto snažením opět převzala nadace Každý koš pomáhá a tvůrci basketbalového filmu Zlatý podraz.
V letošním roce se během příprav hodně
zaměřujeme na dětský sportovní den, který
nabídne spoustu lákadel. Některá stanoviště
budou zajišťovat místní sportovní kluby, jiná
zase nabídnou netradiční aktivity, např. Přelez, přeskoč, recykluj nebo basketbalový trenažér a spoustu dalšího. Určitě se tak můžete
se svými dětmi těšit na opravdu rozmanité
aktivity pro celou rodinu.
Nálož lákadel ale zakončí velká novinka,
večerní koncert českotřebovského rapera
Guye-G a královéhradecké skupiny Urban robot. Celý den bude zajištěno kvalitní občerstvení, hudební doprovod a skvělá atmosféra,
kvůli níž se do České Třebové sjíždějí účastníci z celé České republiky, ale i ze zahraničí, a pevně věříme, že si cestu na 25. ročník
STREETBALLHUS najde i spousta Třebováků.
Těšíme se na vaši účast!
Marek Trejtnar
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ČERVENEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání pouze v úterý
od 5:30 do 7:45 hod.

HOKEJBALISTÉ LOKOMOTIVY ZAVRŠILI ZLATÝ HATTRICK
Finálovou sérii skupiny Čechy Východ 2. hokejbalové ligy musel rozhodnout až pátý duel.
Lokomotiva Česká Třebová zavítala do Přelouče, kde za stavu 2:2 na zápasy vyzvala domácí
mužstvo Jestřábů. Pohár pro vítěze se nakonec stěhoval do města na řece Třebovce. A to po
výsledku 0:2, který svými brankami zajistili Ondřej Paclík a Štěpán Švec. Této českotřebovské
stálici asistoval „borec“ se stejnou charakteristikou, konkrétně útočník Michal Válek, jenž se
stal nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem celé vyřazovací části soutěže. Sbírku individuálních úspěchů ještě rozšířili obránce Lukáš Zeman coby nejlepší nahrávač a brankář
David Břeň, jenž zaznamenal nejvyšší procento úspěšnosti zásahů. Na závěr je ještě třeba
připomenout, že hokejbalisté Lokomotivy vyhráli svou skupinu 2. ligy potřetí v řadě, čímž
završili zlatý hattrick.
Michal Broulík

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí

9:00–20:00 hod.

Úterý

5:30–7:45 a 9:00–20:00 hod.

Středa

9:00–20:00 hod.

Čtvrtek
Pátek

9:00–20:00 hod.
9:00–20:00 hod.

Sobota

8:00–21:00 hod.

Neděle

8:00–20:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
4. 7. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
5. 7. (státní svátek) zrušeno ranní kondiční
plavání
LETNÍ PROVOZ – návštěvní doba prodloužena na 180 min., v případě příznivého počasí
otevřena venkovní zahrada

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

ZLATÉ FINÁLE ŽEN
Závěrečný víkend hokejbalové sezóny v podobě finále Ligy žen zavedl českotřebovskou Lokomotivu na zimní stadion středočeských Černošic. V sobotu 28. května čekaly na ženy tři
utkání, kterými se uzavřela základní část. K definitivnímu vítězství v základní části soutěže
stačily z celkových devíti bodů ve hře jen čtyři, ale holky nenechaly nic náhodě a ve všech
utkáních zvítězily. V prvním zápase neděle je v semifinále čekal Kyjov a po tuhé bitvě a přes
dobrý výkon soupeře postoupily do finále. V posledním zápase soutěžního ročníku hrála
děvčata s úřadujícími vítězkami loňského roku z Prachatic. Ve velmi dobrém zápase tolik vytoužený titul vystřelila precizním blafákem do víka 53 sekund před koncem základní hrací
doby Patricie Škorpíková. Po závěrečném hvizdu mohla radost propuknout naplno, protože
se podařilo naplnit předsezónní cíl a získat historické vítězství. Celý víkend a především ve
finále podržela tým celoroční jistota v bráně Veronika Hůlková, bez které by nebyla radost se
„žlutou plackou“ na krku.
Michal Broulík, trenér žen TJ Lokomotiva Česká Třebová

Na stezky je možno vjíždět denně dle provozního řádu, provoz vleku, půjčovny kol a terénních kár od úterý do neděle vždy 10–18 h.
Aktuální informace na www.peklak.cz.

ZIMNÍ STADION
Případní zájemci o IN-LINE plochu můžou
kontaktovat vedoucího zimního stadionu na
tel: 731 449 814.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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