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V AREÁLU SKLÁDKY TŘEBOVICE 
BYLA OTEVŘENA NOVÁ KOMPOSTÁRNA
V poslední červnový den byl slavnostním 
otevřením završen pět let trvající proces 
příprav a samotné výstavby kompostárny 
pro Českou Třebovou. U natažené pásky se 
s nůžkami setkala starostka města paní Mag
daléna Peterková, pan místostarosta Josef 
Kopecký, jednatel městské společnosti Eko Bi 
pan Zdeněk Řehák a čestný host, kterým byl 
radní Pardubického kraje pro oblast životní
ho prostředí pan Miroslav Krčil. Ti všichni pak 
společně před zástupci investora, zhotovite
le, dodavatelů a médií pronesli několik slov. 
Projekt kompostárny se kromě stavební čás
ti, kterou je asfaltová plocha o  délce 110 m 
a šířce 50 m s přístřeškem a nádrž výluhových 
vod, skládá i z části technologické. Konkrét
ně se jedná o překopávač, drtič a hřebenové 
síto. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na 
46,5 mil. Kč.
Paní starostka připomenula počátky příprav
ného procesu, kdy mělo město na výběr 
z několika variant. „Od původně navrhované 
technologie zpracování kompostu pomocí 
fermentorů byla upravena projektová do
kumentace na technologii volného kompo
stování na zpevněné ploše. V roce 2021 bylo 
vydáno stavební povolení a  stavba kompo
stárny mohla být vybraným zhotovitelem 
stavby v polovině roku 2021 zahájena,“ uved
la starostka města Magdaléna Peterková.
Pan místostarosta Kopecký navázal na paní 
starostku tím, že rozvedl další záměry měs

ta v  lokalitě skládky Třebovice. „Věříme, že 
na investici do kompostárny, která je první 
realizací v  rámci zřízení regionálního centra 
nakládání s  odpady, v  blízké době naváže 
výstavba třídicí linky,“ uvedl Josef Kopecký. 
Pan jednatel Zdeněk Řehák pak z pozice pro
vozovatele skládky poděkoval vedení města 
za odvahu, se kterou se do výstavby kompo
stárny i  celkového řešení otázky zpracování 
odpadu město vydalo. Přístup České Třebové 
pak rovněž ocenil také krajský radní Miro
slav Krčil, který má s  výstavbou kompostár
ny osobní zkušenost jakožto starosta města 
Hlinsko. Po přestřižení pásky přítomné čeka
la prohlídka technologického vybavení kom
postárny.

pokračování článku na další straně >
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MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ  
ZVEŘEJNILO VÝROČNÍ ZPRÁVU  
ZA ROK 2021
V  průběhu června byla zveřejněna již šestá 
„Výroční zpráva města a  městského úřadu“, 
která poskytuje přehledné informace o  čin
nosti nejen městského úřadu, ale také všech 
organizací zřízených městem Česká Třebo
vá v  uplynulém roce. Naleznete ji na webu 
města ve složce „Výroční zprávy města a MěÚ 
Česká Třebová“.
Rok 2021, stejně jako rok předcházející, byl 
velmi náročný, neboť jsme všichni pracovali 
v  podmínkách stále se měnících mimořád
ných opatření ministerstva zdravotnictví, 
které byly zaměřeny na zamezení šíření viru 
covid19. Zejména v první polovině roku byl 
výrazně omezen provoz škol, školských zaří
zení, městské knihovny, městského muzea, 
kulturního centra i  městského úřadu. Bylo 
nutné opět zrušit celou řadu tradičních spo
lečenských událostí, setkání v rámci partner
ských měst i kulturních akcí. Proto také v le
tošním vydání výroční zprávy budou některé 
části značně zkráceny. Věříme však, že i přes 
tyto skutečnosti najdete ve výroční zprávě 
řadu zajímavých informací.

Jiří Holý, mediální asistent města

SRPNOVÝ ZPRAVODAJ
Ve druhé polovině léta pokračují po
hádkové středy, hudební čtvrtky a  fil
mové pátky v  Javorce. Přidá se k  nim 
každý večer od 10. do 13.  srpna také 
letní kinematograf.
Pro milovníky umění bude k vidění vý
stava Figurama 22 v Kozlově.
Závěr měsíce bude patřit oblíbenému 
Pikniku v  Javorce, uměleckému Koby
linci a  představením z  hudebního fes
tivalu Zlatá pecka 2022.
Dům dětí a mládeže Kamarád zveřejnil 
nabídku kroužků pro děti a  kurzy pro 
dospělé pro školní rok 2022/2023, na
jdete je na stranách 17 a 18.
Prázdninový rozhovor představuje 
houslistu Adama Janíčka, úspěšného 
absolventa Základní umělecké školy 
Česká Třebová.
Od 13. srpna začne po pauze opět ve
řejné bruslení na zimním stadionu.
Krásné léto vám přeje

Hana Sychrová

Nová kompostárna / foto: Městský úřad Česká Třebová 
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CO JE TO BIOODPAD A JAK HO SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
Bioodpad jsou zbytky z  kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co 
oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná 
tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby. Nebo potravinářské výroby. Je 
to tedy všechen odpad biologického původu. Nebo chytřeji řečeno jsou to jakékoli odpady, 
které podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) 
rozkladu.

Co do nádoby na bioodpad patří: Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky 
ovoce a zeleniny), skořápky od vajec a ořechů, sedliny kávy a čaje (vč. papírových čajových 
sáčků a kávových filtrů), zbytky pečiva a obilovin, řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez 
drátků a stuh), zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.), listí seno a slá
ma, tráva a plevel, spadané nebo zkažené ovoce a zelenina, drcené větve, kůra, piliny a hobli
ny (případně drobné větve nedrcené), studený popel ze dřeva.

Co do bioodpadu nepatří: Jednorázové pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné 
potraviny, uhynulá zvířata, kočkolit, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, uliční smetky, velké 
kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.), letáky a noviny, popel z uhlí.

Z důvodu dalšího zpracování prosíme: veškeré bioodpady vkládejte do nádob volně, niko
li v sáčcích nebo pytlích, byť recyklovatelných. Pokud vkládáte do nádob menší kousky dřeva, 
dbejte prosím na to, aby toto dřevo nebylo nijak ošetřené. A dřevotříska (kterou už jsme ve 
svezeném bioodpadu také našli) tam nepatří už vůbec.

Celkem bylo v našem městě již do domácností přiděleno přes 1 600 nádob na bioodpad. Ty 
lze i nadále objednávat prostřednictvím formuláře na webu města. Mimo to bylo v blízkosti 
bytových domů během letošního roku rozmístěno celkem 30 kontejnerů na bioodpad.

Jiří Holý, mediální asistent města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 20.  června se v  badatelně měst
ského muzea sešlo 24 zastupitelů města, aby 
schválili celoroční hospodaření města Česká 
Třebová v roce 2021. Následovala první roz
počtová změna v  letošním roce a projedná
ní celkem 25 majetkových záležitostí. Závěr 
patřil přidělování dotací. Nadačnímu fondu 
S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice 
bylo darováno 200 tis. korun. Další finanční 
prostředky z  rozpočtu města podpořily čin
nost spolku Amalthea, Komunitní centrum 
Petrklíč, organizace Poruchy autistického 
spektra a Rodinné Integrační Centrum.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des
ce města, v  elektronické podobě na adrese 
www.ceskatrebova.cz. Tamtéž najdete také 
program jednání. Příští jednání Zastupitel
stva města Česká Třebová je naplánováno na 
12. září 2022.

red

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA ŠPICI PŘESTALO HYZDIT VSTUP DO MĚSTA
Místo bylo předmětem častých stížností občanů na přeplněnost kontejnerů. Vzhledem k jeho 
poloze přímo u hlavní silnice a možnosti pohodlného vyložení odpadu bylo cílem nejen na
šich, ale i přespolních občanů a pravděpodobně také podnikatelských subjektů. Časté svozy 
příliš nepomáhaly a kontejnery byly většinou plné a obložené dalšími odpady.
Dlouhodobě se uvažovalo o jeho zrušení, zároveň bylo třeba zachovat dobrou dostupnost 
kontejnerů na tříděný odpad pro občany žijící v  této lokalitě. Díky zavedení nového systé
mu adresného sběru odpadů si nyní mohou lidé od města vypůjčit nádoby na papír, plast 
a bioodpady, které jim jsou následně sváženy přímo od domu. A této možnosti valná většina 
domácností žijících v této lokalitě využila.
Proto bylo možné přistoupit k plánovanému kroku, a to zrušit, respektive rozpustit kontejne
rové hnízdo Na Špici. Možnost třídit do veřejných kontejnerů se ale pro tuto lokalitu neruší 
zcela: část kontejnerů je přesunuta do zatáčky za řekou, pod lhoteckým hřbitovem. Další ba
revné kontejnery jsou umístěny na cestě do Kojovce. Tedy – dostupnost třídění odpadu pro 
občany z této lokality je zajištěna, zároveň vstup do České Třebové nebudou lemovat závěje 
odpadků.

Lenka Špaisová, referent odboru životního prostředí MěÚ

KONTEJNERY NA POUŽITÝ 
TEXTIL JAKO CÍL VANDALŮ
V  posledních týdnech se množí útoky van
dalů na kontejnery na použitý textil. Více 
než třetina nádob byla poškozena, měla vy
lomena dvířka či uřezané zámky. Krom toho, 
že opravy jsou nákladné, se pak kolem takto 
poškozených kontejnerů hromadí odpady, 
které do nich nelze uložit. Prosíme vás tedy, 
pokud zaregistrujete nějakou nekalou čin
nost u kontejnerů, neváhejte o tom informo
vat Městskou policii.
O  textilní odpad se v  České Třebové stará 
společnost Dimatex CS spol. s r. o., která za
jišťuje svoz vytříděného použitého textilu 
a jeho další využití.
Do kontejnerů na textil patří: čistý a suchý 
textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, 
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a  deky) 
zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igeli
tových pytlích/taškách, dále také spárované 
(svázané) nositelné boty.
Do sběrného kontejneru nepatří: znečiště
ný nebo mokrý textil, matrace, molitan, ko
berce, tašky, netextilní materiály, komunální 
odpad, elektrospotřebiče.
Otázka, která jistě mnohé z vás trápí, je – co 
se s textilem děje potom? Není zbytečné ho 
třídit? Rádi bychom vás ujistili, že není. Textil 
z  kontejnerů v  našem městě je ručně zpra
cováván a  z  95  % recyklován. Kvalitní kusy 
oblečení jsou věnovány charitě a na obecně 
prospěšnou činnost (cca 44  %). Velká část 
oblečení nižší kvality se používá na výrobu 
čisticích tkanin, geotextilií a čisticích plache
tek pro použití v  automobilovém, strojíren
ském a stavebním průmyslu (cca 26 %). Část 
textilního odpadu je zpracována na vlákna 
pro výrobu dalších komodit a kompozitních 
materiálů pro užití např. v textilním průmys
lu, ale i stavebnictví (cca 15 %). Nevyužitelné 
zbytky končí ve spalovně, kde jsou energetic
ky využity – uvádí se, že výhřevnost textilu je 
srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.

Lenka Špaisová, referent odboru životního prostředí MěÚ

Kontejnery na tříděný odpad Na Špici / foto: Městský úřad Česká Třebová 
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ZPRÁVY Z LINKY 156
ZNEČISTIL VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Dne 8. 6. 2022 v 18:22 hodin byla přivolána 
hlídka MP do ulice F. V. Krejčího, kde nezná
mý muž vysypal dva odpadkové koše na 
zem. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedna
lo o F. G., který místo znečištění uklidil, a věc 
byla vyřízena na místě v příkazním řízení.

NEDOSTATEK ZLODĚJSKÉHO UMU  
SE MU NEVYPLATIL PŘI KRÁDEŽI RUMU
Dne 9. 6. 2022 v 18:37 hodin vyjela hlídka MP 
do prodejny COOP Diskont, kde byl přistižen 
zákazník při krádeži zboží. Hlídka MP na mís
tě zjistila, že se jedná o F. G., který si vzal láhev 
rumu, ale u pokladny ji nezaplatil. Láhev byla 
vrácena do prodejny a věc byla vyřízena na 
místě v příkazním řízení.

LUPIČ A VANDAL V JEDNÉ OSOBĚ
Dne 13. 6. 2022 ve 2:00 hodiny byla požádá
na hlídka MP, aby prověřila vloupání do vý
lohy prodejny vína Poklady z Moravy na ulici 
Moravská. Po příjezdu hlídky MP na místo 
byl poblíž prodejny zjištěn muž odpovídající 
popisu, který držel v ruce láhev vína. Hlídkou 
MP byl zajištěn a po příjezdu Policie ČR jí byl 
případ předán. Šetřením na místě bylo zjiště
no, že kromě vloupání do prodejny poškodil 
na místě ještě několik vozidel.

VZDUCHEM LÉTALY PŮLLITRY
Dne 14. 6. 2022 ve 21:10 hodin vyjela hlídka 
MP do TYPOS BARU, kde mělo dojít k napa
dení personálu. Hlídka MP na místě zjistila, že 
návštěvník baru F. D. hodil po obsluze skle
něný půllitr, čímž rozbil chladící vitrínu. Na 
místo přijela Policie ČR, která si věc převzala.

SPLETL SI KOSTEL S TOALETOU
Dne 15. 6. 2022 ve 20:30 hodin zjistila hlídka 
MP muže, který močil u kostela sv. Jakuba. Na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o N. M. ze Slo
venska. Za své jednání byl na místě vyřešen 
v příkazním řízení.

RUŠIL NOČNÍ KLID
Dne 16. 6. 2022 v 3:07 hodin byla přivolána 
hlídka MP do Bezděkova, kde mělo docházet 
k  rušení nočního klidu. Na místě hlídka MP 
zjistila Š. S., který si pouštěl hlasitě hudbu. 
Po upozornění, že ruší noční klid, byla hudba 
ztišena a  k  dalšímu rušení nočního klidu již 
nedocházelo. Věc byla vyřešena na místě.

ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍHO PSA
Dne 17. 6. 2022 v 19:43 hodin bylo oznáme
no na služebnu MP, že na ulici Lidická volně 
pobíhá pes. Na místo vyjela hlídka MP, která 
psa zajistila. Později se přihlásila majitelka, 
které byl pes předán, a  věc byla vyřízena 
v příkazním řízení.

Petr Vencl, velitel MP

V SRPNU BY MĚLA ZAČÍT MODERNIZACE SILNICE  
ZE SKUHROVA DO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rada Pardubického kraje na svém jednání 
dne 11. července schválila výběr společnosti, 
která zajistí modernizaci úseku silnice II/315 
z  Ústí nad Orlicí do Skuhrova, kde naváže 
na v  roce 2020 dokončený úsek vedoucí až 
do Lanškrouna. Ten vyšel kraj na 150 mi
lionů korun. V  případě navazující etapy je 
cena 105 milionů korun včetně daně. Délka 
rea lizace stavby je pak 120 dnů od převzetí 
staveniště. K němu by mělo dojít v průběhu 
srpna.
„Poté, co se nám v  roce 2020 podařilo za 
150 milionů korun zmodernizovat jede
náctikilometrový úsek silnice II/315 z  Lan
škrouna do Skuhrova, tak nyní přistupujeme 
k  pokračování až do Ústí nad Orlicí v  délce 
přesahující sedm kilometrů. Předpokládaná 
hodnota této stavby činila podle projektové 
dokumentace 116 milionů korun a výsledná 
hodnota je o  jedenáct milionů korun nižší. 
Zároveň se také dodavatel zavázal stavbu re
alizovat za 120 dní od převzetí staveniště, což 
je o 18, respektive 150 dní kratší doba oproti 
dalším nabídkám, a to je velmi výrazné,“ řekl 
hejtman Martin Netolický.
Původním plánem kraje bylo zahájit práce již 
v loňském roce. „Vzhledem k určitým admini
strativním komplikacím jsme vyhlásili opako
vané výběrové řízení. Z toho jsme vzhledem 
k  trestu zákazu plnění veřejných zakázek 
nebo účasti ve veřejné soutěži museli vy
loučit společnost Metrostav Infrastructure 
a.s. Vítězným subjektem, který nabídl jak 
nejnižší cenu, tak nejkratší dobu realizace 
stavby, bylo společenství firem MADOS MT 
a M – SILNICE. Pokud nám bude přát počasí, 
tak bychom měli celou stavbu mít dokonče
nou ještě v průběhu letošního roku,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana pro oblast investic Ro
man Línek.
Stejně jako v  případě úseku z  Lanškrou
na do Ústí nad Orlicí se jedná o  komplexní 

modernizaci. „Budou kompletně vyměněny 
konstrukční a asfaltobetonové vrstvy silnice 
a následně položen zcela nový povrch. Upra
víme také šířkové uspořádání s  rozšířením 
v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti, obno
víme odvodňovací systém, zmodernizujeme 
dopravní značení a  dopravněbezpečnostní 
zařízení. Samozřejmě se zaměříme také na 
modernizaci mostních objektů, autobuso
vých zálivů a  zastávek,“ řekl náměstek hejt
mana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Projekt bude spolufinancován z  prostředků 
Evropské unie. „Na tuto stavbu jsme již ob
drželi registraci akce a rozhodnutí o poskyt
nutí dotace. Ta v tomto případě činí necelých 
43 milionů korun a předpokládáme, že pro
placení příjmů spojených s  realizací tohoto 
projektu bude rozloženo do let 2022 a 2023,“ 
sdělil radní pro evropské fondy a regionální 
rozvoj Ladislav Valtr.

TZ Pardubický kraj, red

HLEDÁME KOLEGY A KOLEGYNĚ
Město Česká Třebová vyhlašuje výběrové ří
zení na obsazení pracovní pozice strážník 
městské policie. Přihlášky je třeba podávat 
ve lhůtě do 15. 9. 2022. Na případné dotazy je 
připraven odpovědět Petr Vencl, velitel MěP, 
telefon: 465 500 119.
I nadále je možné se hlásit do výběrového ří
zení na pozici Vedoucí odboru rozvoje měs-
ta a investic. Konkrétně se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou s předpokládaným 
nástupem dle dohody. Přihlášky je třeba po
dávat ve lhůtě do 14. 10. 2022. Na případné 
dotazy je připraven odpovědět Ing.  Jiří Ma
reš, tajemník MěÚ, mobil: 725 092 538.
Bližší informace naleznete na úřední desce 
a webu města www.ceskatrebova.cz.

Jiří Holý, mediální asistent města

Veřejné WC v Javorce funguje od konce června 2022 / foto: Michal Horák 
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ORLICKOÚSTECKOU NEMOCNICI 
PODPORUJE MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ 
PROSTŘEDNICTVÍM NADAČNÍHO 
FONDU JIŽ NĚKOLIK LET
Starostka města Magdaléna Peterková s mís
tostarostou Josefem Kopeckým v  úterý 
12.  července předali zástupcům nadačního 
fondu Orlickoústecké nemocnice S  námi je 
tu lépe! symbolický šek na 200 tisíc korun. 
Při stejné příležitosti předávali šek o té samé 
hodnotě také zástupci města Ústí nad Orlicí.
„Jsem velice ráda, že už několik let panuje 
v  našem zastupitelstvu jednomyslná shoda 
na potřebě podpory projektů nadačního 
fondu S námi je tu lépe!, který pomáhá zlep
šit zdravotní péči v Orlickoústecké nemocni
ci pro obyvatele našeho regionu,“ řekla při 
příležitosti předávání šeku starostka města 
Magdaléna Peterková.
V  letošním roce je dar určen pro projekt 
Moderní přístroje pro chirurgii ruky a  nohy, 
určený pro chirurgické oddělení. Systém 
Electric Pen Drive umožní přesněji a šetrněji 
voperovat implantáty ke zhojení zlomenin 
a  pacientům díky lepšímu hojení pomůže 
dříve se navrátit k běžné činnosti.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
CO SE ZA 4 ROKY PODAŘILO
Poslední 2 roky čtyřletého volebního období 
byly díky společenské situaci složitější, a tak 
se nepodařilo některé projekty naplnit, ale 
přesto se řada věcí podařila. Nejsme spokoje
ni se stavem komunikací a chodníků, máme 
zde značné rezervy. Chceme vyvolat diskusi 
nad dlouhodobým plánem oprav havarijních 
komunikací a chodníků, zvolit metodu oprav 
konkrétní komunikace či chodníku v  závis
losti na zatížení komunikace, rozsahu a ren
tabilnosti opravy. Ukazuje se, že je nutné na 
tyto opravy posílit v budoucích letech měst
ský rozpočet.
Přesto se podařilo rekonstruovat cca 
4500 metrů chodníků především podél prů
tahu města, Podbranské a Litomyšlské ulice. 
Díky očekávané investici ČEZ do výměny 
silových kabelů na hladinu 35 kV (11 km tra
sy), čeká významná část chodníků na opravu 
či úpravu šířkových parametrů (např. Nové 
nám.). Došlo k modernizaci veřejného osvět
lení, u nově budovaného osvětlení byla vždy 
instalována úsporná LED svítidla.
Snažíme se připravit místa pro další parková
ní, podařil se např. vnitroblok Felixova nebo 
parkoviště pod hudební školou. Zde je sta
vební povolení, vybrán dodavatel a  zbývá 
vykomunikovat detaily investice se spolu
občany z blízkého okolí, kteří jsou při řešení 
parkování v  této lokalitě velmi aktivní, což 
velmi vítáme. Podařilo se také vybudovat 
parkoviště na Lhotce u  Stacionáře, opravit 
komunikaci Smetanovu s návaznou investicí 
do chodníků směrem ke světelné křižovatce.

Michal Kadlec, člen rady města, 
Koalice pro Českou Třebovou

ČEŠI VÝZNAMNĚ POMÁHAJÍ ŠETŘIT EVROPSKÉ ZDROJE SUROVIN
Češi se svým přístupem k  třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním 
průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a  přispívají tak 
k  vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i  způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují 
svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektroza
řízení uvedených na trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů 
předávaných k recyklaci. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném 
zacházení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost nebo poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj apod.),
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí 
okruh),
• nosnou konstrukci či plášť.
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat 
po skončení jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. 
Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou z dlouhodobého hlediska výraz
ně poškozovat životní prostředí, ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem 
tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo 
z našeho sběrného dvora předáno 20 % nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. Došlo 
tedy k  narušení chladicího okruhu, který vedle oleje obsahuje i  nezanedbatelné množství 
chladiva s obsahem freonů nebo fplynů. Chceme touto cestou upozornit na nebezpečí, které 
se za odstřižením kompresoru skrývá.

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve 
druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už ani opravo
vat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální 
oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na zemský povrch. To má 
dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou 
ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají 
negativní vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými fplyny. Jsou to umělé látky, které 
v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale 
podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo 
mrazničky a  jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným koncentracím fplynů může 
ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi 
sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou vrstvu nena
rušují a mají zanedbatelný vliv na globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, 
isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svě
domí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají roční 
emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po českých sil
nicích.

Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej 
bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru,
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče).
V našem městě využijte sběrného místa na adrese: Semanínská 2199, 560 02 Česká Třebová.

Lenka Špaisová, referent odboru životního prostředí MěÚ

CVIČEBNÍ PRVKY NA HORÁCH BUDOU DOPLNĚNY 
O DLÁŽDĚNÉ DOPADOVÉ PLOCHY
Od 1. srpna letošního roku bude ve sportovním areálu na Horách probíhat realizace zakázky 
malého rozsahu, která spočívá ve zhotovení dlážděných dopadových ploch u cvičících prv
ků. Obsahem prací bude dle smlouvy o dílo především příprava podkladu, hloubení rýh pro 
osazení obrubníků, naložení přebytečné zeminy a její likvidace, dále pak podsyp z hrubého 
a drobného kameniva, položení geotextilie, položení gumové dlažby a osazení gumových 
obrubníků. Zároveň bude zhotoveno nové dřevěné startovací místo.
Celkem by tato investiční akce měla městský rozpočet vyjít na necelých 400 000 Kč včetně 
DPH. Nejzazší termín ukončení prací je 30. listopadu letošního roku.

Jiří Holý, mediální asistent města
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ČESKÁ TŘEBOVÁ SE ZAPOJÍ 
DO PRESTIŽNÍHO MEZINÁRODNÍHO 
VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PIAAC
Během září  2022 až července  2023 bude 
v  České Třebové probíhat prestižní Meziná
rodní výzkum dospělých PIAAC, který pořá
dá Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu 
účastní spolu s  dalšími 32 zeměmi z  celého 
světa. Výzkum realizuje Národní pedagogic
ký institut ČR z pověření Ministerstva školství.
Na vybrané domácnosti se v  této době ob
rátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude 
trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent 
obdrží za účast ve výzkumu finanční odmě
nu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, 
aby se co nejvíce oslovených domácností do 
výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě 
ony a  podle mezinárodní metodiky nemo
hou být nahrazeny. Data budou uchována 
jako přísně důvěrná, budou zpracována hro
madně a použita výhradně pro účely výzku
mu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané 
v  jednotlivých zemích připraveni na výzvy 
současné doby, jako jsou změny na trhu 
práce či rostoucí využívání digitálních tech
nologií v  práci i  mimo ni. Výzkum se proto 
zajímá o  pracovní zkušenosti a  vzdělává
ní, ale i  o  uplatňování různých dovedností 
v  každodenním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu 
systému, ukáží, kde jsou naše silné a  slabé 
stránky a  kde je vhodné upravit vzdělávání 
tak, aby lépe odpovídalo našim současným 
potřebám.
Podrobnosti o  výzkumu a  kontaktní údaje 
jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

TZ PIAAC

ŽIVOTNÍ JUBILEA V SRPNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Věk 70 let
Bouzová Jana 2. 8. 1952 Česká Třebová
Vorel Václav 2. 8. 1952 Česká Třebová
Pleskotová Jarmila 9. 8. 1952 Česká Třebová
Ing. Šída Dan 11. 8. 1952 Česká Třebová
Bočkajová Jaroslava 14. 8. 1952 Česká Třebová
Jeníková Drahomíra 17. 8. 1952 Kozlov
Hubálek Josef 18. 8. 1952 Lhotka

Věk 75 let
Ing. Fiedler Vlastislav 4. 8. 1947 Česká Třebová
Fiedlerová Milena 4. 8. 1947 Česká Třebová
Mgr. Chudý Josef 6. 8. 1947 Česká Třebová
Končický Petr 6. 8. 1947 Česká Třebová
Šmehlík Vojtěch 8. 8. 1947 Česká Třebová
Heverová Ludmila 12. 8. 1947 Česká Třebová
Valentová Anna 12. 8. 1947 Česká Třebová
Honl Zdeněk 18. 8. 1947 Česká Třebová
Petrová Ludmila 19. 8. 1947 Česká Třebová
Vrbka Ludvík 23. 8. 1947 Lhotka

Věk 80 let
Pětník Zdeněk 5. 8. 1942 Česká Třebová
Štech Stanislav 9. 8. 1942 Česká Třebová
Habrmanová Jana 13. 8. 1942 Lhotka
Ing. Buriánek Vladimír 19. 8. 1942 Česká Třebová
Linka Jaroslav 21. 8. 1942 Parník

Věk 90 let
Gregorová Marie 19. 8. 1932 Česká Třebová

Věk 91 let
Kropáčová Marie 10. 8. 1931 Česká Třebová
Paarová Vlasta 21. 8. 1931 Parník

Věk 92 let
Kubíček František 19. 8. 1930 Česká Třebová
Dobiášová Hana 29. 8. 1930 Česká Třebová

Věk 93 let
Jandík Miloslav 13. 8. 1929 Česká Třebová

Věk 94 let
Bártová Marie 4. 8. 1928 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

SŇATKY
Petr Požár, Velká Bíteš
a Ivana Bartošová, Opatov
Lukáš Čapek, Česká Třebová
a Michaela Tomanová, Zábřeh
Jan Jeník, Třebovice
a Lucie Bauerová Ješinová, Třebovice
Ing. Daniel Macko, Praha 6
a Mgr. Tereza Řeháková, Česká Třebová
Petr Žáček, Česká Třebová
a Radmila Špátová, Česká Třebová
Martin Matoušek, Česká Třebová
a Tereza Drahovzalová, Chrudim
Petr Kochánek, Česká Třebová
a Mgr. Markéta Vašinová, Česká Třebová
Vojtěch Borůvka, Česká Třebová
a Michaela Ducháčková, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

SRAZ ŽÁKŮ ŠKOLY V KOZLOVĚ
Zvu vás na setkání bývalých školáků, kteří 
navštěvovali školu v  Kozlově. Sejdeme se 
2. září 2022 ve 14 hodin v Hospůdce U Sitařů 
v Kozlově.

Marie Rousková

DĚTSKÝ DEN VE SVINNÉ
V červnu se po dvouleté pauze uskutečnil tradiční Dětský den ve Svinné. Za krásného počasí 
zavítalo do naší vesničky více než 100 dětí se svými rodiči, kteří si prošli 1,5 km dlouhou trasu, 
během které si mohli vyzkoušet různá povolání. Za odměnu na ně na hřišti čekalo výborné 
domácí občerstvení a pro děti další zábava: malování na obličej, ruční výroba mýdla a papíru 
a také vystoupení dogdancing či papoušek. Největší odměnou byla pro děti v horkém počasí 
vodní skluzavka a káď s vodou, kterou pro ně připravili místní hasiči.
Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě dětského dne, jak místním, tak kamarádům z Tře
bové, a  také sponzorům, díky kterým si děti odnesly nejen spoustu zážitků, ale také něco 
dobrého na zub či pro zábavu. Díky také patří všem dětem i  rodičům, kteří k nám zavítali, 
a doufáme že ne naposledy! Budeme se na Vás těšit zase za rok! Podle reakcí dětí bylo jedno 
odpoledne málo, tak je to pro nás výzva a třeba to příště bude i s přespáním ve stanech.
Za SDH a osadní výbor Svinná

Petra Válková

NÁVŠTĚVA JEŽEČKŮ Z MŠ HABRMANOVA 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní 
Lence Jelínkové za úžasnou exkurzi na Měst
ský úřad v  České Třebové, kterou pro nás 
připravila. Dozvěděli jsme se něco o historii 
radnice a  původu znaku našeho města. Na
vštívili jsme obřadní síň, kde jsme si mohli 
zkusit „svatbu“ slečny Haničky a pana Fandy, 
které oddala paní starostka Emma za pomoci 
pana matrikáře Lukase, podívali jsme se do 
zasedacích místností a zasedli do křesel jako 
radní našeho města, ale hlavně jsme navští
vili služebnu Městské policie! Na závěr děti 
obdržely omalovánky a sladkosti a odcházely 
s nadšením, že až vyrostou, chtějí být staros
tou, starostkou nebo policistou!

Děti a paní učitelky ze třídy Ježečků MŠ Habrmanova
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S BRÁCHOU NA KONZERVATOŘI BYCH SI RÁD ZAHRÁL ALESPOŇ JEDEN KONCERT
„Rodiče mě přihlásili v pěti letech do ZUŠ 
na přípravku, pak se rozhodlo, že budu 
hrát na housle. Byla to dobrá volba, pro-
tože jiný nástroj by mě asi nebavil. Nikdy 
jsem nechtěl přestat hrát,” prozradil na 
sebe Adam Janíček, letošní absolvent ZUŠ 
Česká Třebová a  také držitel ceny města 
Kohout za reprezentaci města při celo-
státních, mezinárodních a  zahraničních 
soutěžích v  průběhu r. 2019. Vedle dal
ších úspěchů Adam vyhrál ve své kategorii 
1. cenu Mezinárodní houslové soutěže Oska
ra Riedinga a  zvláštní cenu za nejlepší pro
vedení Riedingova koncertu ve slovinském 
Celje. Následně vystoupil také na koncertu 
finalistů této soutěže a na koncertě s Komor
ním smyčcovým orchestrem Slovinské filhar
monie.

Od září budeš pokračovat ve studiu na 
konzervatoři v  Pardubicích. Jak ses při-
pravoval na talentové zkoušky?
Musel jsem se doučit hudební nauku, kde 
jsem měl určité mezery. S  tím mi moc po
mohla paní učitelka Miluše Mimrová. Teorie 
se mi zdá trochu těžší než samotné hraní. 
Pod vedením pana učitele Bohuslava Mimry 
jsem měl rozšířené studium o hodinu týdně 
navíc. Jako součást školního smyčcového 
orchestru pak další hodina týdně, k  tomu 
komorní hra s Maruškou Vomáčkovou a hou
slový seminář. Před soutěží nebo koncertem 
se snažím cvičit dvě hodiny denně, jinak 
hraju tak hodinu denně. S  bráchou Kubou, 
který tam studuje již 3. rokem, se o dění na 
konzervatoři často bavíme. Myslím si, že je to 
pro mě dobrá cesta. Když kolem mě budou 
ostatní hrát, bude to pro mě velká motivace 
se dál zdokonalovat.

Jaké máš plány po konzervatoři?
Těch možností je víc, třeba hudební akade
mie v Praze nebo v Brně a možná i studium 
v zahraničí. Hodně bude záležet na tom, ja
kého učitele „na své další cestě“ potkám. Tře
ba se stanu členem nějakého orchestru, ale 
spíš mě to táhne na sólovou dráhu. Rád bych 
si vymyslel i  vlastní skladbu, něco složit… 
Kdyby to bylo možné, tak bych se rád zapojil 
i do tátovy firmy na výrobu kytarových trsá
tek, protože by byla škoda, kdyby v tom ni
kdo nepokračoval. A učit malé houslisty bych 
si taky rád vyzkoušel.

Kromě hraní při ZUŠ jsi součástí sesku-
pení označovaného jako kluci Janíčkovi 
nebo Janíčkovo kvarteto. Představ nám 
prosím svou muzikantskou rodinu.
Taťka je muzikant samouk, hraje především 
na kytaru, kontrabas a občas na foukací har
moniku. Mamka zpívá s  českotřebovskou 
hudební skupinou Medvědi. Nejstarší brácha 
Honza studoval v ZUŠ klavír u paní učitelky 
Němečkové a paní učitelky Kubátové, potom 
přešel na saxofon k  panu učiteli Špičákovi. 
Saxofon pak vyměnil za kytaru, na kterou 
se učí sám. Bratr Kuba hrál nejdřív na klavír 
u paní učitelky Kubátové a paní učitelky Mi
mrové, potom se mu zalíbil kontrabas (díky 

tátovi). V  České Třebové ani v  blízkém okolí 
hru na kontrabas tenkrát nikdo nevyučoval, 
tak ho rodiče jednou týdně vozili do ZUŠ 
v Holicích k panu učiteli Machačovi a teď je 
v Pardubicích na konzervatoři.
Doma jsme tedy společně muzicírovali. První 
společné veřejné vystoupení bylo v  červnu 
r. 2015 v Národním domě, tam jsme hráli po
prvé i na aparaturu, to mi bylo osm let. Také 
jsme hráli několikrát na Jabkancové pouti, 
narozeninách… Teď si občas zahrajeme jen 
tak pro radost, ale s bráchou Jakubem bych 
si na konzervatoři rád zahrál nějaký ten duet.

Houslista potřebuje housle. Na jaké teď 
hraješ?
Jsou vyrobené v Lubech u Chebu houslařem 
panem Ráczem v r. 2010. Zatím je mám půj
čené, ale brzy už budou moje. Je to sice mla
dý nástroj, ale velmi dobrý. Začínal jsem na 
osminkách, když jsem byl hodně malý, pak 
na čtvrtkách, potom půlkách, tříčtvrtkách 
a teď už mám celé. Říká se, že čím jsou hou
sle starší, tím jsou lepší. Nejstarší housle, na 
které jsem si zahrál, jsou z r. 1783. Pan učitel 
Mimra je zdědil po svém tatínkovi.

Co tě čeká o prázdninách?
Prázdniny mám jako každý rok plně nabyté. 
Interpretační kurzy v Litomyšli, to je dobro
volná, volnočasová aktivita  – sólová hra na 
housle, hra v orchestru a komorní hra s Ma
ruškou Vomáčkovou (výborná příprava na 
konzervatoř). Dále horolezecké soustředění 
ve skalách, stanový tábor (tam jezdím už od 
svých 6 let), dovolená s rodinou, chata s ba
bičkou na Moravě a  judo soustředění. Víc 
toho asi nestihnu. V  Judo oddíle Česká Tře
bová jsem měl od svých šesti let třikrát týdně 
trénink a jezdil často na závody. Chodím také 
do lezeckého kroužku a  baví mě atletika. 
Kvůli koncertům a soutěžím jsem někdy judo 
a lezení vynechával, aby se mi něco nestalo. 
Vypadá to, že příští rok už tréninky stíhat ne
budu.

Recitál žáků ZUŠ, na kterém ses předsta-
vil spolu s  Marií Vomáčkovou a  Vaškem 
Vitouchem, se uskutečnil v kostele sv. Ja-
kuba 25. června 2022. Byl to tvůj koncert 
na rozloučenou?
Ano, bylo to symbolické rozloučení. Budu 
vzpomínat na celé studium v  ZUŠ, a  pokud 
bude příležitost, tak bych si v České Třebové 
kdykoliv rád zahrál. Chtěl bych tímto moc 
poděkovat svému panu učiteli Mimrovi za 
všechno, co mě naučil, paní učitelce Mimro
vé, která mě doprovázela na klavír (letos mě 
na něj učila i hrát), a paní Jarmile Holcové (ře
ditelce ZUŠ), která byla vždy ochotná k úpra
vám mého učebního plánu a vycházela nám 
vstříc.

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Houslista Adam Janíček /  
foto: archiv ZUŠ Česká Třebová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZNALEC PŘÍRODY 
– NAUČNÁ STEZKA ZA POKLADEM
V červenci a  srpnu se můžete s  rodinou vy
dat 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 potká
te 20 stanovišť s  poznávačkou, nápovědou, 
úkoly a šifrou, která vás dovede k pokladu.
Dobrovolným bonusem je slosovatelná po
znávačka. 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 připo
jením k internetu (využijete pouze u jednoho 
stanoviště). V  truhle s  pokladem naleznete 
také samolepku do sešitu Knížkohraní. Další 
informace na www.moderniknihovna.cz.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ 
V JAVORCE
Ve středu 3.  srpna v 16:00 sraz u sochy Šár
ky 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 ne
koná. Účastníci obdrží samolepku do pracov
ního sešitu Knížkohraní. 
Vstupné dobrovolné.

VZDUCH
Od července do září bude v prostoru knihov
ny 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

E-KNIHY 
UŽ POUZE PŘES PALMKNIHY
Už několik let si registrovaní čtenáři v měst
ské knihovně mohou kromě tištěných knih 
vypůjčit také eknihy. Nově si prosím nain
stalujte aplikaci Palmknihy. Původní aplikace 
eReading již není funkční.
Celý návod, jak na evýpůjčky, najdete na na
šem webu www.moderniknihovna.cz. Pokud 
potřebujete poradit, neváhejte a kontaktujte 
nás.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU PATŘIL SLAVNOSTNÍMU PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Celoroční spolupráce škol a knihovny v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, kdy knihovnice 
navštíví děti ve škole a prvňáčci se podívají do knihovny, vyvrcholila pasováním nových čte
nářů. Jednalo se o 10 škol, 40 tříd a 1000 žáků první třídy.
V průběhu června se v knihovně odehrálo několik představení skvělého Divadla Koráb a poté 
na scénu přišla královna s rytířem, kterým děti předvedly, jak už umí číst. Za odměnu dostaly 
knížku Dubánek a tajný vzkaz od spisovatelky Kláry Smolíkové.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Od 1. července do 31. srpna je knihovna 
otevřena v letní provozní době.
Pro aktuální informace sledujte knihov
nu na Facebooku, webové stránky 
www.moderniknihovna.cz, psát můžete na 
email info@moderniknihovna.cz nebo vo
lejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Par
ník).

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 prodlu
žování výpůjční doby? Ano, i  letos to bude 
mnohem jednodušší.
Knihy, časopisy, audioknihy, zážitkové ba
tůžky i hry půjčené od 27. června do 12. srp
na budou mít automaticky výpůjční lhůtu 
45 dní.
Pokud by ani to nestačilo, můžete si vý
půjčky jako obvykle sami prodloužit přes 
své čtenářské konto, napsáním na email 
info@moderniknihovna.cz nebo volejte 
732 756 827.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
8–18 hodin.

HONBA ZA POKLADEM MUZEA
Zábavná a  dobrodružná výstava spojená 
s  pátráním po pokladu zaujme velké i  malé 
návštěvníky. To musíte zažít!
Výstava potrvá do 31. srpna 2022.

PIKNIK V JAVORCE
20. srpna 2022
Muzeum si pro Vás od 15 do 17 hodin připra
vilo program s názvem Retrohry aneb jak si 
hráli naši dědečkové a babičky. Pro zájemce 
bude k prohlídce i svezení přistaven Velorex. 
Více informací na plakátech.

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

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

CO NOVÉHO A DOSUD NEVÍDANÉHO V MUZEU? 
HONBA ZA POKLADEM!
Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, a protože k tomuto období neodmyslitelně patří 
také zábava a dobrodružství, mohl by se Vám hodit následující tip.
Českotřebovské muzeum připravilo na letošní léto návštěvníkům překvapení – výstavu Hon
ba za pokladem muzea. Přestože je každá výstava jiná, tato je opravdu velmi netypická. Zá
bavná i napínavá, poučná i hravá. Proč?
Návštěvníky totiž místo tradičních přehledných a nasvícených výstavních prostor čeká lehce 
potemnělé bludiště. A v něm exponáty, které budou muset sami nejprve najít! Přitom budou 
také postupně řešit zadané úkoly. Když uspějí a  na základě získaných indicií se jim podaří 
sestavit správný kód, otevřou se jim dveře k pokladu. Z toho si pak za odměnu mohou kousek 
odnést domů na památku.
Tak co říkáte, vydáte se za dobrodružstvím v muzeu?
Honby za pokladem se můžete zúčastnit až do středy 31.  srpna  2022, otevřeno je denně 
mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
Vítáni jsou všichni: skupiny i jednotlivci, malí, mladí i ti starší. Těšíme se na Vás!

Jitka Peková, Městské muzeum Česká Třebová

MĚSTSKÉ MUZEUM
www.mmct.cz

TRADIČNÍ UCTĚNÍ PAMÁTKY 
MISTRA JANA HUSA SE TENTOKRÁT 
NESLO TAKÉ V DUCHU VZPOMÍNKY 
NA ERWINA KUKUCZKU
Ve středu 6. června dopoledne paní starostka 
Magdaléna Peterková a paní ředitelka měst
ského muzea Jana Voleská společně uctily 
památku mistra Jana Husa položením květi
ny u jeho pomníku v parku Javorka. Společně 
také zavzpomínaly na faráře Církve českoslo
venské husitské Erwina Kukuczku, který nás 
dne 30.  června  2022 opustil. Pan Kukuczka 
byl totiž dlouhá léta nedílnou součástí této 
tradiční ceremonie.
Erwin Kukuczka se původně vyučil jako oce
lář, ale následně se uplatnil v divadle Orfeus 
v Praze, kde hrál. Angažoval se v odboji proti 
sovětské okupaci, věnoval se samizdatové 
činnosti. V roce 1989 byl v Žamberku vysvě
cen na kněze, poté sloužil jako farář Církve 
československé husitské v Nekoři a Žamber
ku na Orlickoústecku. V polistopadovém dění 
se zapojil do aktivit Občanského fóra. Dál se 
věnoval literární a publikační činnosti, orga
nizování výstav. Smuteční rozloučení s Erwi
nem Kukuczkou proběhlo v  Ústí nad Orlicí 
dne 8. července 2022.
Čest jeho památce.

Jiří Holý, mediální asistent města

Mimo uvedené otevírací doby lze prohlídky 
domluvit na tel. 465 534 516 (kancelář mu
zea). 
Upozorňujeme návštěvníky, že v  církevních 
objektech může být provoz během konání 
obřadů omezen.

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
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DEMOLICE MAREŠOVY CHALUPY ČP. 332 NA TRÁVNÍKU
V zimě na přelomu let 1977 a 1978 započala 
demolice starého Trávníka a  také Václavské 
ulice.
Domky byly již od roku 1975 vyklizené a ne
obývané, většina jejich obyvatel přesídlila 
do nových domů v  tehdejší Fučíkově, dnes 
Habrmanově ulici, vystavěných zčásti na 
místě zahrad bývalé zástavby Václavské uli
ce. O něco později, v roce 1976, osiřela také 
Marešova chalupa čp. 332, přestěhováním 
jejího majitele do Tkalcovské ulice. Na do
mcích pomalu mizely střechy, okna, dveře, 
byly odstraněny ploty zahrad. Bylo zde také 
provedeno cvičení požárníků, když byla řada 
domků starého Trávníka zapálena. Sám jsem 
byl této akci jako školák přítomen při cestě 
z vyučování. Dílo zkázy později dokonala sta
vební technika. Slzy v očích a nervové otřesy 
přihlížejících obyvatel města, vesměs býva
lých obyvatel této čtvrti, nebyly ničím neob
vyklým. Během poměrně krátké doby se na 
území bývalého Trávníka rozprostírala pustá 
pláň připomínající měsíční krajinu. A zde se, 
v dalších týdnech a měsících, začínaly rýso
vat základy nových domů, rodícího se sídli
ště. Svému osudu tak neunikla ani Marešova 
chalupa, jejíž historii jsme si již připomněli.
Na Marešovu chalupu zavzpomínal také pří
buzný Františka Mareše Jiří Síbrt: „U chalupy 
byla velká stodola, kde stával žebřiňák, dva 
dřevěné ruční vozíky a trakař. Táta tam jeden 
čas garážoval auto. Strýc žil v přední světnici, 
ten zadní pokoj nepoužíval. Naši ho potom 
stěhovali z  chalupy. Co si nechtěl vzít s  se
bou, to všechno zůstalo tam. A  lidi si to ro
zebrali. Když pak zemřel, naši odvezli to, co 
chtěli, něco se prodalo a  něco se rozdělilo 
v rodině. Nábytek a nepotřebné věci tam ne
chali, žili v  tom ti dělníci, co stavěli kotelnu 
u Červěňáku. Když strýc zemřel, tak tu novou 
chalupu dvakrát vykradli. Zloděj šel hlavně 
po hrnečcích, a když ho chytili, co u něj našli, 
to mu bylo zabaveno.“
Závěrem našeho vzpomínání bych si dovo
lil zveřejnit dvě rodinné vzpomínky na toto 
stavení. V  roce 1968 se můj tatínek oženil, 
tehdy měl již vlastní fotoaparát a  zatoužil 
vidět hrnečky a  betlémy pana Mareše. Tak 
poprosil svého tatínka, mého dědu, který se 
s Františkem Marešem znal, aby u něho do
mluvil návštěvu. Děda vše ujednal, a  tak se 
oba, již v doprovodu mé maminky, vydali do 
chaloupky. Tatínek byl nadšen, něco tam i vy
fotil, včetně pana Mareše u stolu, a do kon
ce života na hrnečky vzpomínal a  často mi 
o  nich vyprávěl. Škoda jen, že tehdy neměl 
fotografický blesk.
Přišel závěr roku 1977 a s ním započala de
molice Trávníka. Mně bylo sedm let a  šel 
jsem se jednou s  tatínkem a  dědečkem na 
mizející Trávník podívat. Došli jsme k  Mare
šově chalupě. Ta již byla zčásti bez střechy, 
dveře otevřené a nahoře pár snědých hochů, 
rozebírajících střechu. Dřevo házeli dolů, kde 
je statná žena, jejich matka, rovnala na vozík. 
Já, který od dětství doma slyšel o hrnečkách, 
jsem se chtěl do chalupy podívat. Tatínek mi 
to rozmlouval, že to je nebezpečné, když se 

to bourá a že tam nic nebude, že si hrnečky 
pan Mareš odstěhoval. Já však trval na svém. 
Tak jsem s  tatínkem vstoupil do chalupy. 
Děda zůstal na dvorku. Pamatuji si, kterak 
jsme otevřenými vraty stodoly hleděli na 
žebřiňák plný cepů, dřevěných lopat na obilí 
a dalších pokladů. Dnes by se dal použít ně
kde ve skanzenu jako dekorace zemědělské 
usedlosti. Ve světnici bylo boží dopuštění. 
Nábytek byl pryč a  na zemi asi 30 cm vy
soká vrstva všeho možného, co pan Mareš 
nechtěl přestěhovat, starých hader, bot, pa
pírů, prázdných krabiček, rozbitých sklenic 
a nádobí. Vše náležitě přeházené od nevída
ných návštěvníků stavení. Dodnes cítím ten 
závan zatuchliny! Tatínek to při chůzi nohou 
rozhrábl a  zajásal! Našel brožurku Historie 
rotundy sv. Kateřiny, z roku 1941, od oficiála 
Antonína Müllera, kterou jsme doma neměli. 
Hned si ji vzal. Dnes lituji, že ty hromady věcí 
nebyly řádně prozkoumány. Co tam muselo 
být pokladů! Mě však také něco upoutalo! 
Ve zdi světnice, vedle vchodových dveří, byl 
klenutý výklenek, plný různých věcí. Pamatu
ji si na řadu prázdných „placatic“ od kořalky 
a  bílou porcelánovou a  drátem zpevněnou 
mísu na těsto. V další poličce byly čtyři hrn
ky, nikoliv však ty malované, sbírkové. Byly 
to silnostěnné pucáky, z nichž pan Mareš pil 
kávu. Jeden byl bílý a  naprasklý. Ty další tři 
byly ozdobeny ornamenty a  svislými a  vo
dorovnými proužky. A  byly celé! Já zajásal, 
že vidím hrnečky a hned jsem tatínkovi řekl, 
že je chci. Marně mi tatínek rozmlouval, že to 
nejsou ty pěkné ze sbírky pana Mareše. Že to 
jsou normální hrnky na kafe. Já trval na svém 
a tatínek je musel vzít.
Cestou ven jsme nahlédli, opatrně, abychom 
se nikam nepropadli, ze dřevěných schodů 
na půdu, již zčásti beze střechy. Co tam bylo 
na zemi roztodivných věcí? Málem neby
lo kam šlápnout, ale už jsme spěchali ven, 
vždyť tam na nás čekal děda. Venku mezitím 

narostla hranice dřeva na vozíku a na ní leže
la hromádka časopisů z let 1941 a 1942. Byly 
to dva tituly, Svatá Hora a  Katolická žena. 
Byly po matce pana Mareše. Já je zahlédl, 
mělo to hezké obálky a  opět jsem řekl, že 
bych je chtěl. Tatínek viděl, že jde do tuhého, 
tak se mi snažil vysvětlit, že je tam má připra
vené paní. Poté rozhodl děda. Viděl vzadu 
můj zájem, tak se rozhlédl po dvorku. Hoši ze 
střechy tam neviděli a žena stála zády k nám. 
Ve vteřině popadl ty časopisy do ruky, dal 
se na úprk, vběhl do branky, před chalupou 
nás ještě předběhl, přičemž zavelel: „A rych
le, hoši!“ Táta mě držel, div mi ruku neutrhl 
a zastavili jsme se až u Jankovských, kousek 
od sv. Václava. A  tak mám dodnes, díky své 
vytrvalosti a ochotě předků, hmatatelné pa
mátky na Františka Mareše a jeho chaloupku.
Na období, kdy probíhala demolice Marešovy 
chalupy zavzpomínala paní Zdeňka Škacho
vá: „Když byla Marešova chalupa prázdná, 
než se zbourala, co tam prý zůstalo věcí! Lidé 
si tam jezdili s  vozíky a  ledacos si odváželi. 
Kluci z nových sedmipatráků v Habrmanově 
ulici tam řádili a povídali, prý co věcí bylo i na 
půdě. Dokonce prý i staré peřiny. Ale domů si 
kluci nepřinesli nic.“

Martin Šebela

MĚSTSKÉ MUZEUM
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  

CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ

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

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

Email: ic@mmct.cz
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KULTURNÍ CENTRUM

Z CENTRA

Turnaje Streetballhus jsem se účast-
nil už jako malý kluk, říká v pořadu 
Z centra Marek Trejtnar
Několik dní před začátkem tradiční sportovní 
akce Streetballhus byl hostem pořadu Z cen
tra hlavní organizátor Marek Trejtnar. Kromě 
nalákání návštěvníků do areálu gymnázia, 
kde se letošní jubilejní pětadvacátý ročník 
uskutečnil, bylo účelem rozhovoru také za
vzpomínat na začátky této akce, které se 
datují do konce devadesátých let minulého 
století. „Duchovním otcem a  zakladatelem 
celé akce byl můj kamarád Milan Škop, který 
se rozhodl založit streetballový turnaj v Čes
ké Třebové, protože tento sport začínal být 
velice populární. Mně tehdy, když jsem se 
poprvé účastnil, bylo deset let, takže můžu 
říct, že jsem tímto turnajem odkojený,“ vzpo
míná Marek Trejtnar, který se k  organizaci 
akce dostal v roce 2008 po tříleté přestávce, 
kdy se memoriál nekonal. „Prvním dějištěm 
turnaje bylo hřiště ZŠ Ústecká, ale postupem 
času se hrálo také na zimním stadionu, při
lehlém parkovišti i v areálu u gymnázia, kde 
se akce pořádá dodnes,“ dodává Trejtnar. Na 
otázku moderátora Františka Kusého, jaká je 
obsazenost jednotlivých kategorií, odpově
děl Marek Trejtnar následovně: „Dnes máme 
základní mužskou kategorii, kde je maximál
ní počet týmů 36. Po přesunu na gymnázium 
se nám podařilo založit také ženskou kate
gorii, kde je maximální počet týmů 12. Záro
veň se snažíme organizovat v  rámci turnaje 
i mládežnické kategorie.“ Další zajímavosti ze 
zákulisí příprav turnaje naleznete v záznamu 
z rozhovoru.
Na nové díly pořadu Z centra se mohou divá
ci těšit po prázdninové přestávce. Starší roz
hovory naleznete na YouTube kanále KCCT 
ONLINE. Nově nás naleznete také v audiover
zi v aplikacích Spotify a Apple podcast.

Jiří Holý

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 
– HOLEK I KLUKŮ OD 4 LET
Chcete pro své dítě najít volnočasovou akti
vitu, která dává smysl, připravuje prakticky 
pro budoucí život, učí zodpovědnosti, ohle
duplnosti i jiným dovednostem a nabízí bez
pečné prostředí v přátelské partě vrstevníků? 
Pak právě pro Vaše dítě připravujeme první 
schůzku, která proběhne 9. září od 16 hodin. 
Děti se mohou zúčastnit naší první schůzky 
a vyzkoušet si, jaké to je být skautem. Násled
ně se můžete sami rozhodnout, zda bude 
dítě ve skautování pokračovat a  příp. si vy
brat oddíl, vhodný právě pro Vaše dítko.

Jakub Fibigar, zástupce vedoucí střediska
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

DOBRODRUŽSTVÍ NA PRÁVĚ 
PROBÍHAJÍCÍCH SKAUTSKÝCH TÁBORECH

Léto je pro skauty obdobím plným zážitků, 
radosti, výzev, tvoření, různých dobrodruž
ství, kamarádství, učení se novému. To vše 
lze zastihnout na právě probíhajících tábo
rech. V letošním roce uspořádáme 8 táborů, 
z nichž jeden je dokonce putovní zahraniční 
plavbou na polských Mazurských jezerech.
Naplánovat takovou parádu, jakou je skaut
ský tábor, není jen tak. K  přípravě tábora je 
potřeba mnoho rukou i mnoho hlav – vedou
cích, zdravotníků, kuchařů a  dalších dobro
volníků, podílejících se na přípravě a realizaci 
tábora, a to obvykle v čase vlastní dovolené. 
Děkujeme Vám všem!

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – SRPEN 2022

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
6.–7. 8. 2022 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210
13.–14. 8. 2022 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
20.–21. 8. 2022 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, Nám. Jana Pernera 446, tel. 723 036 370
27.–28. 8. 2022 MDDr. Drdová Anna, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Uzávěrka příštího čísla

je 14. srpna 2022. 
Pro politické subjekty 12. srpna.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

CHYSTÁ SE TRIATLON LOKOMAN
V České Třebové se první zářijovou neděli uskuteční triatlon LokoMan. V závodu s názvem pří
značným pro naše město i pro pořádající Spolek Bobina si může každý vyzkoušet kombinaci 
třech disciplín, ve kterých měla Česká Třebová málem svou zástupkyni na Olympijský hrách 
v Pekingu v roce 2008.
Závod odstartuje 4. září v 11:11 plaváním v rybníku Pařezák. Po plavecké části čeká závodníky 
přejezd na kole po svazích kolem Kozlova a Hor do Javorky, kde budou absolvovat běh po 
parku a úpatí Robova kopce. Pro amatéry a hobby závodníky je připravena trasa na vzdále
nostech 300 m plavání, 13 km na horském kole, 4 km běhu. Pro trénované a ostřílené triatloni
sty je pak varianta delší, a to 700 m plavání, 25 km na horském kole a 8 km běhu. Jako dopro
vodný program jsou připraveny dětské závody v běhu a duatlonu (cyklistika + běh) v Javorce 
pro děti od 0 do 11 let. Další informace, včetně registrace do všech kategorií, naleznete online 
na www.lokoman.cz.

Marcel Ludwig
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zpravodaj
KULTURA A VOLNÝ ČAS

3/8 středa

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
16:00 / park Javorka
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 přípa
dě deštivého počasí se akce nekoná. Vstupné 
dobrovolné. Akci pořádá městská knihovna.

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo KAKÁ. Pořádá Kulturní 
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovol
né.

4/8 čtvrtek

MADAM
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Country koncert. Pořádá Kulturní centrum 
Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

5/8 pátek

MATKY
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Vstupné dobrovolné.

7/8 neděle

TA BOŽENA!
15:00 / Hory u České Třebové
Od 15 hod. divadelní představení pro děti: 
Jan Bílek  – Princ Bajaja. Od 16 do 17 hod. 
možnost prohlídky kaple Panny Marie. Hory 
s  pověstmi opředeným pramenem léčivé 
vody a  kapli Panny Marie Pomocné na Ho

rách navštívila Božena Němcová v září roku 
1851. Nejen o její návštěvě se dozví návštěv
níci v rámci prohlídky. Vstup zdarma.

10/8 středa

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Kapsa Andělská hora. Po
řádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstup
né dobrovolné.

Letní kinematograf
ZÁTOPEK
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Doporučujeme si přinést vlastní sezení. 
Vstupné dobrovolné.

11/8 čtvrtek

Letní kinematograf
TICHÝ SPOLEČNÍK
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Doporučujeme si přinést vlastní sezení. 
Vstupné dobrovolné.

12/8 pátek

Letní kinematograf
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Doporučujeme si přinést vlastní sezení. 
Vstupné dobrovolné.

13/8 sobota

Letní kinematograf
3BOBULE
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Doporučujeme si přinést vlastní sezení. 
Vstupné dobrovolné.

17/8 středa

SUPERKLUK
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Damúza. Pořádá Kulturní 
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovol
né.

18/8 čtvrtek

FUPO
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Funk–rock Mohelnice. Pořádá Kul
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob
rovolné.

19/8 pátek

TADY HLÍDÁME MY
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Vstupné dobrovolné.

20/8 sobota

PIKNIK V JAVORCE
14:00 / park Javorka
Zajištěn program pro dospělé a  děti všech 
věkových kategorií.
PROGRAM:
14:00 – začátek akce
14:30  – Divadlo 100 opic: Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký – Javorka u pramene
15:30 – Notochod v mracích – chůdařský vý
let mezi lidi s muzikou
15:00–17:00  – RETROHRY  – jak si hrály naše 
babičky…
15:00–17:00 hry a dílničky pro děti
17:30  – Laura a  její tygři  – koncert v  Be
nnewitzově paviloně
Po celé odpoledne bude k dispozici velorex, 
s možností jeho prohlídky a posezení za vo
lantem. Malování na obličej. Občerstvení za
jištěno.
Odpolední program se koná po celém parku 
Javorka s  centrem u  Bosenského pavilonu, 
respektive u  pramene Javorka. Odpolední 
program se koná pouze za příznivého poča
sí, večerní za každého počasí. Vstup zdarma! 
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová ve 
spolupráci s  Městským muzeem, DDM Ka
marád a Rodinným centrem Rosa.
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21/8 neděle

KOBYLINEC 
MEMORIÁL ALICE FORMÁNKOVÉ
15:00 / Kobylí důl
V  uličce Kobylí důl v  České Třebové budou 
k  vidění i  ke koupi díla výtvarníků nejen 
z České Třebové. Pokud byste měli zájem se 
akce zúčastnit nejen jako divák, ale i jako vy
stavovatel svých maleb, kreseb, soch či plas
tik, ozvěte se na adresu kopecky@kcct.cz.
Doprovodný program:
16:30 – skupina Poutníci Česká Třebová
18:30 – herec a hudebník Petr Batěk
Občerstvení zajištěno.

23/8 úterý

Zlatá pecka 2022
PĚVISSIMO
19:00 / Malá scéna
Dagmar Pecková uvádí Pěvissimo! Koncert 
plný nádherných pěveckých výkonů a pozi
tivních emocí, během kterého se představí 
interpreti, kteří kromě technické dokonalosti 
a pěvecké suverenity přináší na pódium nad
šení a sílu prožitku mládí. Vstupné: 280 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

24/8 středa

O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Harmonika. Pořádá Kultur
ní centrum Česká Třebová. Vstupné dobro
volné.

25/8 čtvrtek

POHÁDKOVÝ LES
14:00 / v okolí chaty U Floriána
Krajský den pro rodinu v Pohádkovém lese. 
Můžete se těšit na tradiční pohádková sta
noviště a na pohádkovou cestu se vydat od 
14:00 do 16:30. Čeká Vás bohatý program. 
Od 18 hod. koncert kapely GOJI. Vstupné  – 
zakoupení hrací karty na pohádkovou ces
tu  – 50 Kč / dítě. Akci pořádá Rosa rodinné 
centrum.

UKULELE ENSEMBLE
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert kapely ze Svitav. Pořádá Kulturní 
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovol
né.

26/8 pátek

LOUČENÍ S LÉTEM – AHASVÉŘI
18:00 / Javorka Bennewitzův pavilon
Koalice pro Českou Třebovou vás zve na tra
diční akci Loučení s létem, na které již pode
sáté vystoupí AHASVÉŘI. Těšíme se na vás.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon

Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebo
vá. Vstupné dobrovolné.

29/8 pondělí

Zlatá pecka 2022
CARMEN Y CARMEN
19:00 / Velký sál kulturního centra
Festivalové dění ukončí procházka známou 
operou, která se však ještě za střízliva změ
ní ve zběsilý úprk. V představení Jana Jiráně 
se scházejí dvě velké hvězdy, každá ovšem 
v jiném oboru, operní pěvkyně Dagmar Pec
ková a  herečka Bára Hrzánová, v  naprosto 
unikátním představení, kde obě – každá po 
svém – ztvární hlavní hrdinku slavné Bizeto
vy opery. Představení napsal přímo pro Pec
kovou a  Hrzánovou divadelní autor, herec, 
muzikant a režisér Jan Jiráň. Vstupné: 380 Kč. 
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

31/8 středa

JAK NA OBRA
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo z pytlíčku. Pořádá Kulturní 
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovol
né.

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

30/6–31/8

HONBA ZA POKLADEM MUZEA
Městské muzeum
Zábavná a  dobrodružná výstava spojená 
s pátráním po pokladu zaujme velké i malé 
návštěvníky. To musíte zažít!

24/7–24/8

FIGURAMA 22
sál Hospůdky u Sitařů, Kozlov 1
Vystaveny budou práce studentů vysokých 
uměleckých škol z Čech, Polska a Slovenska, 
a to hlavně portréty a autoportréty. Organi
zátor Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský.
Výstavu je možné navštívit ve středu a pátek 
17–20 hod., v sobotu a neděli 14–20 hod.

červenec–září

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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POD JELENICÍ SE OPĚT ROZEZNÍ DOZVUKY LÉTA
Spolek Pro vás od nás se také letos pustil do 
přípravy již II. ročníku hudebního festivalu 
Dozvuky léta, který se tentokrát uskuteční 
v pátek 2. září.

Těšit se opět můžete na regionální kapely, 
jako je The Attics, Mother’s  Angels, Zrcadla 
a  375 m n. m. Hlavním hostem večera pak 
bude populární rocková kapela Waldagang. 
Samozřejmostí i  letos bude bohatý dopro
vodný program a  závěrečný ohňostroj. No
vinkou pro návštěvníky pak bude možnost 
navštívit afterparty. Pro bližší informace sle
dujte naše sociální sítě.
Akce se koná za podpory města Česká Třebo
vá, Pardubického kraje a dalších partnerů.
Těšíme se na Vás.

Tomáš Kupka, předseda Pro vás od nás z.s.

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 2022
Miroslavova země pořádá soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše v sobotu 3. září 2022 od 
10:00  hodin na návsi. Všechny Vás srdečně 
zveme na již 12. ročník GULÁŠ FESTIVAL PŘÍ
VRAT 2022. 
Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních 
gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský 
nebo veselý guláš, grilovaná kýta a  mnoho 
dalších dobrot nejen z udírny. Předpokláda
né zahájení ochutnávky gulášů ve 14:00 ho
din. Kromě gulášů máte možnost ochutnat 
10 vzorků regionálních piv a skládaných ky
nutých buchet.
Doprovodný program:
• Vyhlídkové lety z přívratského heliportu
• Country skupina PĚNA
• DAVIDE MATTIOLI s kapelou
• DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
• TEPLÁ BUCHTA – KARÁT (Kabát revival a dal
ší české hity)
• DISKOTÉKA
Areál bude zastřešen proti slunci a  dešti. 
Vstupné dobrovolné. Zveme všechny gurmá
ny a přátele dobré zábavy.

Král Miroslav a jeho družina

DOMOV PRO SENIORY

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
Po dvouleté odmlce jsme si mohli dopřát 
besídku hudebních kroužků Domu dětí 
a  mládeže. A  opět s  živým publikem. Mladí 
hudebníci měli v  repertoáru lidové písničky 
i  moderní hudbu. Seniorům se představily 
kroužky se zaměřením na zpěv, hru na kytary, 
flétny, keyboardy, novinkou pro nás byli hrá
či na ukulele. Akce se vydařila, koncert měl 
mnoho spokojených posluchačů.
Děkujeme všem malým umělcům a  jejich 
vedoucím z DDM za spolupráci na akcích pro 
seniory. Už se těšíme na příští sezónu.
 

SOUSEDI ZA SVINNÉ
Kapela Sousedi ze Svinné se každý rok účast
ní koncertů Pod balkony v  Domově. Reper
toár je seniorům velmi blízký, písničky si 
zpívají společně s panem Jasanským (zpěvák 
kapely). Jejich téměř nevyčerpatelná zásoba 
melodií, které dokáží zahrát uživatelům na 
přání, je zárukou několika přídavků v závěru 
koncertu. Publikum vždy vydrží až do konce 
a ani po úspěšném finále se nikomu nechce 
zpět na pokoj. Stejně tomu bylo i  letos. Je
diné, co koncertu moc nepřálo, bylo počasí. 
Akce se tedy přesunula do kaple. To však cel
kovému dojmu a atmosféře nijak neuškodilo. 
Kaple byla opět plná a  část publika využila 
i prostor před vstupem do sálu, kde bylo také 
nachystané sezení. I  to svědčí o  oblíbenosti 
této kapely mezi seniory, zejména uživateli 
Domova.

PĚVECKÝ SBOR ROSEMARY BLESSING
Po velmi dlouhé době se ve zdech Domova 
ozýval jiný jazyk než čeština. Díky spolupráci 
s Církví bratrskou navštívil Domov pro senio
ry pěvecký sbor Rosemary Blessing z  Lan
casteru v  Pensylvánii. Sboristé představili 
seniorům církevní písně ve svém mateřském 
jazyce, ale zároveň mile překvapili publikum, 
když jednu z písní zazpívali i česky.
Pro uživatele Domova bylo vystoupení sboru 
silným zážitkem a na některých tvářích se ob
jevily i slzičky dojetí. Hudba lidi spojila i přes 
jazykové odlišnosti.
Děkujeme manželům Kadlecovým za spolu
práci na přípravě koncertu v Domově. Ráda 
bych poděkovala i průvodci pěveckého sbo
ru, který ochotně tlumočil a napomáhal tak 
s překonáním jazykové bariéry.

GYMNÁZIUM  
– PÍSNIČKY JIŘÍ SUCHÝ A JIŘÍ ŠLITR
Hudební vystoupení studentů z  českotře
bovského gymnázia s  sebou vneslo do Do
mova atmosféru divadla Semafor. Senioři se 
ke studentům přidávali a společně s nimi si 
zpívali texty známých písniček Jiřího Suché
ho a Jiřího Šlitra. Zavzpomínali na svoje mlá
dí a „staré dobré časy“. Děkujeme!

NAHONEM
Hudební vystoupení kapely Nahonem bylo 
letos jedno z  mála, kterým počasí přálo 
a koncert se mohl odehrát venku, pod balko
ny. Kuchyň připravila pro uživatele džbánky 
s chladnými nápoji, aby si senioři mohli pís
ničky bez obav poslechnout i  v  teplém let
ním počasí. Tentokrát převažovala country 
hudba, příjemná nálada táborákových písní 
a letních prázdninových večerů.
 

KVĚTINY ZŠ HABRMANOVA
Žáci ZŠ Habrmanova ve spolupráci s  paní 
D. Šimkovou donesli pro uživatele Domova 
pokojové květiny ve vlastnoručně dekorova
ných květináčích. Senioři měli z tohoto letní
ho dárku velkou radost. Několik květin jsme 
umístili do kulturní místnosti, kde se uživate
lé scházejí při skupinových aktivitách.
Doufáme, že spolupráce bude s  žáky ZŠ 
Habrmanova pokračovat i nadále a přejeme 
všem krásné prázdniny.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Hudební vystoupení studentů z českotřebovského gymnázia
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Dne 11. srpna 2022 
uplyne 8 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Libuše Hurtová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 23. srpna 2022 
uplyne 2. rok od chvíle, 
kdy utichlo dobré srdce 
pana Josefa Bergra.
S láskou v srdci  
vzpomíná  
a nikdy nezapomene 
rodina.

Dne 8. srpna 2022 
uplyne 30 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Květoslav Gronych.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 2. srpna 2022 
uplyne 3. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Jarmila Slavíčková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 16. srpna 2022 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil pan 
Michal Šmíd.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. srpna 2022 
uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Jiřina Peringerová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 30. srpna 2022 
uplyne 2. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
pan Petr Vaško.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 6. srpna 2022  
uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Miluše Slezáková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. Vzpomíná 
Dana, dcera s rodinou.

Dne 15. srpna 2022 
uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Zdeněk Karger.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 7. srpna 2022 
uplyne 16 let, kdy nás 
navždy opustil  
pan Jan Hipský.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 16. srpna 2022 
uplyne 30 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
František Mikyska.
S láskou vzpomínají 
manželka a synové 
s rodinami.

Dne 18. srpna 2022 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Karel Kinc.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 2. srpna 2022 
uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustil pan 
Bohuslav Štusák.
Děkujeme všem, kteří si 
s námi vzpomenou.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. srpna 2022 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Milan Langer.
Kdo jste jej znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 17. srpna 2022 
uplyne 9. rok,  
kdy David Buchta 
a Jakub Štancl navždy 
spojili svoji cestu,  
ze které není návratu.
Vzpomínají rodiče, 
příbuzní a kamarádi.

Dne 27. července 2022 
uplynulo 10 let, kdy nás 
navždy opustil  
pan Zdeněk Hurt.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 29. července 2022 
uplynul 3. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Dagmar Halvová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 30. srpna 2022 
uplyne 9 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Hana Hrabálková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 1. srpna 2022 
uplyne 35 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Libuše Fišerová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 12. srpna 2022  
by se naše maminka 
Věra Dvořáková  
dožila 70 let.
Zavzpomínejte na ni 
s námi.
Nikdy nezapomeneme. 
Manžel Jiří a děti Jiřina, 
Marcel a Jana.

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.
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Dne 26. srpna 2022 
uplynou 2 roky, kdy nás 
navždy opustil  
pan Jan Chlumecký.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná  
celá rodina.

Dne 9. srpna 2022 
uplyne 4. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Zdeněk Pešorna.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 31. srpna 2022 
uplynou 4 roky,  
kdy nás navždy opustil  
pan František Ferus.
Všichni vzpomínáme, 
zarmoucená rodina.

Dne 1. srpna 2022 
uplyne 37 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Přemysl Srb.
Úsměv měl na rtech, 
dobrotu v srdci,  
lásku ve své duši.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 10. srpna 2022 
uplyne 4. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Vlasta Kalíková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 29. srpna 2022 
uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Jan Horák.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou  
vzpomíná rodina.

Dne 12. srpna 2022 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Vladimír Kaška.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 25. srpna 2022 
uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Lidmila Skalová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 4. srpna 2022 
uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Božena Zimová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 15. srpna 2022 
uplyne 2. smutný rok, 
kdy nás opustil  
pan Jan Píša.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka 
a syn s rodinou.

ÚMRTÍ
August Zadražil, 86 let, Česká Třebová
Eva Dvořáková, 77 let, Česká Třebová
František Mrkos, 75 let, Česká Třebová
Václav Zeman, 91 let, Česká Třebová
Jiří Čípa, 72 let, Česká Třebová
Josef Řehák, 81 let, Česká Třebová
Jaroslav Jakubka, 74 let, Česká Třebová
Magdaléna Zubrická, 70 let, Česká Třebová
Jaruška Zahrádková, 91 let, Horní Sloupnice
Miroslav Blažek, 73 let, Rybník
Marie Betlachová, 74 let, Česká Třebová
Eva Štusáková, 80 let, Česká Třebová

Vzpomínáme.

ZAMYŠLENÍ NA SRPEN
KDO JE VELKÝM ČLOVĚKEM?
Z historie známe mnohé vůdce národů, kteří se při svých projevech k veřejnosti prezentovali 
honosnými tituly a velkými jmény. Chtěli tím jen podtrhnout obsah své řeči, přesněji chtěli, 
aby je bylo „slyšet“. Dokonce někteří si ke svému jménu přidali „Veliký“. Alexandr Veliký (jinak 
postavou prcek), Karel Veliký, Petr Veliký, Kateřina Veliká… Chtěli založit svou velkou říši a byli 
si přitom vědomi, že tak učiní násilím a že svou říši mohou udržet zase jenom násilím, počet
nou a dobře vyzbrojenou armádou apod. To byl nepatrný pohled do historie, ale ani dnes 
tomu v podstatě věci není jinak. Sledujeme velké světové mocnosti, jako jsou USA, Rusko, 
Čína, Indie, sledujeme, jak intenzivně vyzbrojují své armády, vyvíjejí nové, technologicky stále 
vyspělejší zbraně. Stále častěji slýcháme či čteme o tom, jak uvedené mocnosti volají po tzv. 
novém světovém řádu, jen si ho každá mocnost představuje hodně po svém. I dnes si političtí 
vůdcové dávají záležet na svém velkém jménu a užívají k tomu všechny dostupné PR (pí ár) 
prostředky.
Svou úvahu jsem začal psát o lidech toužících po velkém jménu. V našich zeměpisných šíř
kách obvykle nevěnujeme příliš pozornosti, kdo se jak jmenuje, jaký je význam daného jmé
na. To pro semitské národy je volba jména mimořádně důležitá. Volba jména u nich skoro 
předznamenává životní zaměření, orientaci, úkoly, které budou nejspíše daného člověka če
kat. I jako křesťané jsme vyznavači jednoho významného jména. Již od narození se jmenoval 
Immanuel (Bůh s námi) nebo později Beránek. Je pozoruhodné, že Bůh přišel na svět jako 
dítě Ježíš. Mimo jiné se tím ukazuje na skutečnost, že Bůh nepřišel na svět jako násilník, aby 
se lidem přišel vnutit, aby je donutil přijmout jej a věřit mu. Dítě, jménem Immanuel a později 
Beránek Boží, vyjadřuje: „Jsem tu, můžete to se mnou zkusit, ale je na vás, zda mě přijmete.“ 
I on sdílel s lidmi potřebu nového řádu. Řádu nenásilí, lásky, pokory, odpuštění, narovnávání 
vztahů lidí s Bohem, k sobě samým i s druhými. I on byl velkým člověkem, aniž by měl potřebu 
se jmenovat „Veliký“. Kdo je ve Vašich očích, vážení čtenáři, velkým člověkem?

Josef Cepl, kazatel Sboru Církve adventistů s.d.
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 ceskatrebova.evangnet.cz neděle 9:00

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

MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEZA 
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 
VEDOUCÍHO ÚSEKU PRO SPRÁVU BYTŮ 
(HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR)
Co u nás budete dělat:
• Odpovídat za chod a rozvoj bytového úseku
• Vést menší tým pracovníků
• Jednat a komunikovat s úřady, předsedy BD 

a SVJ a nájemníky
• Předávat a přebírat městské byty
• Hlídat technický stav spravovaných budov 

a zajišťovat potřebné revize
Co od Vás očekáváme:
• Schopnost vést zaměstnance bytového úseku
• Schopnost ovládat MS Office a program pro 

správu nemovitostí
• Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost 

a flexibilitu
• Ochota učit se novým věcem
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru výhodou
• Praxe v oboru správa nemovitostí a znalost 

správy bytů a nemovitostí výhodou
• Řidičské oprávnění skupiny B
• Trestní bezúhonnost
Co Vám můžeme nabídnout:
• Stabilní zázemí a jistý příjem
• Měsíční odměnu za práci ve výši 30–35 tisíc
• Pololetní odměny za dobrou práci
• Zaměstnanecké benefity ke mzdovému 

ohodnocení
• Příjemné pracovní prostředí a přátelský tým
Strukturovaný životopis zasílejte na 
info@tezasro.cz nebo na adresu TEZA, s.r.o., 
paní Hana Menšíková, F. V. Krejčího 405, 
560 02 Česká Třebová v případě dotazů vo
lejte 736 514 919.

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

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho
vým postižením. V  České Třebové budeme 
v  roce 2022 služby sociální rehabilitace, po
radenství pro sluchově postižené poskytovat 
jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 hodin v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–14:45 
v bufetu (po předchozí domluvě)
c) v nutných případech po předchozí domlu
vě návštěva klientů i v domácím prostředí
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  emai
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
NABÍDKOVÝ KATALOG PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Keramika dospělí I.: určeno pro dospělé, kteří by se chtěli naučit práci s keramickou hlínou 
a nemají mnoho zkušeností s touto činností. Postupně se budeme seznamovat s keramickými 
technikami a způsobem zdobení výrobků. Výrobky budeme prezentovat na výstavách.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin. Cena 3750 Kč na školní rok. SS 501
Vedoucí ZK: Mgr. Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: pondělí 17:45–19:45 (zahajovací schůzka 3. 10. 2022 v 18:00 – již budeme pracovat)
Budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)

Keramika dospělí II.: určeno pro dospělé. Výroba keramických předmětů různými technika
mi, účast na výstavách.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin. Cena 3750 Kč na školní rok. SS 502
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: úterý 17:50–19:50 (zahajovací schůzka 4. 10. 2022 v 17:50 – již budeme pracovat)
Budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)

Šijeme pro radost i  užitek: určeno pro dospělé. Zaměříme se především na šití na šicím 
stroji. Ušijeme si doplňky do domácnosti, kabelky, hračky, ale především to, o co budete mít 
zájem… Nejedná se o kurz šití konfekce. Šití z nových látek, ale i recyklace např. košil, riflí… 
Vhodné i pro začátečníky. Možnost zapůjčení šicího stroje (k dispozici 2 ks).
Cena 1500 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 503
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc 4 hodiny, garance 32 hodin.
(zahajovací schůzka 6. 10. 2022 v 15:30)
Budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)

Herní klub Kamarád: věkové rozpětí 9–99 let, klub zaměřený na hraní deskových a karetních 
her. Máš doma hru, se kterou si nevíš rady? Rádi se ji s tebou naučíme, vysvětlíme a zahraje
me! Jedná se o hry: Bang!, Osadníci z Katanu, Carcassonne, Diskwars, Gloom, Jungle Speed!, 
Malacca, Blafuj! Součástí budou i nepravidelné turnaje o ceny.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin.
Cena pro děti: 950 Kč na školní rok. SS 504
Cena pro dospělé: 950 Kč na školní rok. SS 505
Vedoucí ZK: Pavel Suchý
Schůzky: pondělí 17:00–19:00 (někdy se kroužek i protáhne v závislosti na hře)
Budova DDM (ul. Sadová 1385)

Pletení z  pedigu a  drátování: určeno pro dospělé. Pletení z  přírodního materiálu pedig, 
elhar šňůra, pedigová šéna. Pletení ošatek, košíků, květináčů a  různých bytových dekorací 
a doplňků. Naučíme se pracovat s černým drátem a vytvářet z něj neobvyklé dekorace zdobe
né nejen korálky. Vyrobíme si drátované ozdoby, ale i praktické věšáčky, mísy…
Který materiál zvolíme pro následující schůzku, se budeme vždy domlouvat dle preferencí 
přihlášených účastnic.
Cena 1500 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 506
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc 4 hodiny, garance 32 hodin.
(zahajovací schůzka 6. 10. 2022 v 16:30)
Budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)

Francouzština: určeno pro dospělé. Přihlášení účastníci budou případně rozděleni do skupin 
dle úrovně. Bude záležet na počtu přijatých přihlášek.
1× týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 1000 Kč na školní rok. SS 507
Vedoucí ZK: Mgr. Eliška Havelková
Schůzky: pondělí 18:00–19:30
Budova DDM (ul. Sadová 1385)

Sklo a kov: určeno pro dospělé. Vyzkoušíme různé techniky, ve kterých je základním materiá
lem sklo či kov nebo jejich kombinace – drátování, fusing, šitý šperk z korálků, nepravý smalt, 
cínování, tiffany či leptání skla. Jedná se o vyrobení si drobných předmětů – např. šperky.
1× za měsíc 150 minut, garance 20 hodin. Cena 2600 Kč na školní rok. SS 508
Vedoucí ZK: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 15:30–18:00 (zahajovací schůzka 4. 10. 2022 v 15:30)
Budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)

Nabídkový katalog kroužků pro děti naleznete na další straně >

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY
Cílem Evropského sboru solidarity je nabíd
nout mladým lidem příležitost poskytovat 
pomoc potřebným, podílet se na řešení spo
lečenských problémů a zasadit se o vytvoře
ní inkluzivnější společnosti. Zároveň nabízí 
příležitost získat nové dovednosti a pracovní 
zkušenosti, které zlepší jejich postavení na 
trhu práce.
• Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 
18–30  let z  členských států EU, Islandu, Li
chtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, 
Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být za
registrovaní do databáze Evropského sboru 
solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a pro
jektů Evropského sboru solidarity.
• Vycestovat až na 12 měsíců v rámci těchto 
projektů.
Projekty solidární a  dobrovolnictví lze vy
hledávat v  databázi Evropského sboru soli
darity. V případě zájmu o dobrovolnictví lze 
v databázi akreditovaných organizací vyhle
dat konkrétní hostitelskou nebo podpůrnou 
organizaci dle oblasti zájmu budoucího dob
rovolníka. Skrze databázi mohou být mladí 
lidé také osloveni organizacemi na základě 
vyplněného profilu.
V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu 
Milerovou.

V rámci tohoto programu se uskutečnil:
• projekt 20192CZ01ESC11061466
Gianmaria Concetti z Itálie 
(26. 1. 2020 – 29. 6. 2020)
Sabina Toktamysheva z Kazachstánu
(23. 8. 2020 – 31. 10. 2020)
Sennur Baltas z Turecka 
(27. 10. 2020 – 24. 5. 2021)
Karinny Lemos z Brazílie 
(26. 3. 2021 – 15. 1. 2022)
• projekt 20201CZ01 ESC11077590
Lisa Pelissier z Francie (5. 9. 2021 – 30. 6. 2022)
Lilit Chobanyan z Arménie 
(17. 1. 2022 – 16. 1. 2023)

NABÍDKA KREATIVNÍCH KURZŮ 
PRO VEŘEJNOST 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Některé kurzy mají akreditaci MŠMT a  jsou 
vhodné pro pedagogy v rámci Dalšího vzdě
lávání pedagogických pracovníků.
Nabízíme: keramické kurzy, potisk textilu, 
foamiran květy, pletení z  pedigu, sklářské 
techniky, výroba šperků, scrapbooking, 
ebru – malování na vodní hladině aj.
Sledujte aktuální nabídku na stránkách 
www.ddmkamarad.eu
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
NABÍDKOVÝ KATALOG  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

KROUŽKY PRO DĚTI

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Happy English (3. až 5. třída ZŠ)
Francouzština I. (1. stupeň ZŠ)
Francouzština II. (2. stupeň ZŠ)

VÝTVARNÉ KROUŽKY
Keramika I. (1. až 5. třída ZŠ)
Keramika II. (6. až 9. třída ZŠ)
Výtvarný kroužek Arte
Kroužek šití Jehlička
Malý knihař

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Malý vědec
Rybáři mladší
Rybáři starší

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

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Šachy začátečníci
Šachy pokročilí
Jóga pro děti
Exotické tance
Street dance
Taneční kroužek GATE
Pole Dance KIDS začátečníci
Pole Dance KIDS pokročilí
Hravé cvičení

OSTATNÍ
Matematika jinak (1. až 3. třída ZŠ)
Plastikoví modeláři
Letecký modelář (určeno dětem a dospělým 
od 6 do 99 let)
Malý cukrář
MasterChef I.
MasterChef II.
Compík začátečníci
Compík pokročilí
Divadelní kroužek Knoflíček
Hraničáři
Minecraft
Herní klub Kamarád
Hravé doučování
Veselý redaktor

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
PROBÍHAJÍCÍ V PROSTORÁCH:
ZŠ HABRMANOVA V ČESKÉ TŘEBOVÉ
1. stupeň ZŠ
Děti na startu

1. i 2. stupeň ZŠ
Pokusohraní
Kruháč
Klub Marvel
Kuchtíci

ZŠ NÁDRAŽNÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
1. stupeň ZŠ
Angličtina (1. a 2. třída)
Výtvarná výchova I. (1. až 3. třída)
Výtvarná výchova II. (4. až 5. třída)
Šikovné ruce (3. až 5. třída)

1. i 2. stupeň ZŠ
Sportovní gymnastika (4. až 9. třída, dle do
mluvy i mladší)

ZŠ ÚSTECKÁ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Tvoření nás baví (1. až 5. třída)
Angličtina (1. třída)
Angličtina (2. třída)
Angličtina (3. až 5. třída)
Klub Kamarád Ústecká (1. až 5. třída)
Keramický kroužek
Od všeho trochu

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ 
A DOPRAVNÍ GUSTAVA HABRMANA 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kutil Junior
Parkour

ZŠ DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Klub Kamarád

ZŠ A MŠ ŘETOVÁ
Sportovní hry
Taneční kroužek
Keramický kroužek ZŠ
Keramický kroužek MŠ
Hýbánky s Evčou
Zpívánky

ZŠ TŘEBOVICE
Klub deskových her
Keramika

ZŠ NĚMČICE
Počítačový kroužek
Děti na startu
Angličtina I. (1. třída)
Angličtina II. (2. třída)

ZŠ SPECIÁLNÍ
Keramický kroužek

Nabídku kroužků pro děti naleznete 
na ddmkamarad.eu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
ddmkamarad.eu.

VOLNOČASOVÝ KLUB RÉBUS
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová 
nabízí volnočasový klub Rébus. Srdečně jsou 
zváni mladí lidé nad 9 let. 
Možnost využití stolního fotbalu, Xboxu 360, 
kulečníku, 5× notebook – vstup zdarma.
Otevírací doba od září 2022:
PO, ST: 14:45–17:45
ÚT, ČT: 15:00–18:00
PÁ: 14:30–17:30
Klub se nachází na adrese ul. Matyášova 983, 
Česká Třebová (bývalá Domovinka).
V případě dotazů kontaktujte paní Pavlu Še
divou nebo Hanu Janošíkovou.

Úřední hodiny DDM Kamarád
od 3. 10. 2022

Pondělí 9:00–11:00 13:00–16:30

Středa 9:00–11:00 13:00–16:30

Kontaktní informace na pracovníky
DDM Kamarád

Mgr. Endyšová Jana, DiS.
jana.endysova@ddmkamarad.eu
mobil: 777 292 242

Mgr. Mutlová Iveta, DiS.
iveta.mutlova@ddmkamarad.eu
mobil: 777 292 218

Ing. Milerová Hana
hana.milerova@ddmkamarad.eu
mobil: 736 694 671

Mgr. Slouková Zlata
zlata.sloukova@ddmkamarad.eu
mobil: 777 292 244

Janošíková Hana
hana.janosikova@ddmkamarad.eu
mobil: 739 242 326

Cupalová Pavla
pavla.cupalova@ddmkamarad.eu
mobil: 702 406 782

Kontaktní informace Klub Rébus:
Bc. Šedivá Pavla
klub.rebus@centrum.cz
mobil: 608 179 323

KRUHÁČE V JAVORCE
Každé pondělí 17:00–18:00
Každý lichý čtvrtek 17:00–18:00
• dynamické kruhové tréninky
• na čerstvém vzduchu
• za každého počasí
• mnoho cvičebních pomůcek
• cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého, tel.: 
603 158 396, email: velejan@centrum.cz.
Cvičíme od pěti cvičících. Cena za lekci 80 Kč. 
Sraz u Bosenského pavilonu.
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VYBRALI JSTE SI KROUŽEK Z NABÍDKY DDM KAMARÁD A CHCETE SE PŘIHLÁSIT?
• přihlašování do  zájmových útvarů a  kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová  na stránkách 

ddmkamarad.eu
• vyplníte elektronickou přihlášku a vytisknutou s podpisem odevzdáte v DDM Kamarád nej

později do 7. 10. 2022
• přihlášku musíte vyplnit, odeslat a odevzdat i za děti, které už do kroužku chodily v loňském 

roce a chtějí pokračovat, přechod členství do dalšího roku není automatický
• z kapacitních důvodů může dojít k omezení počtu dětí v některých kroužcích, v tom případě 

bude poptávka uspokojena podle data odevzdání přihlášky
• chceteli přihlásit dítě do více kroužků, musíte ho přihlásit na každý kroužek zvlášť
• zahajovací týden zájmových kroužků bude od 3. 10. do 7. 10. 2022
• seznamy kroužků a následně i termíny zahajovacích schůzek budou zveřejněny ve vývěs

kách a na internetových stránkách DDM Kamarád
• zájmové kroužky budou probíhat do konce měsíce května 2023
• úplatu do  kroužků a  kurzů je nutné zaplatit během zahajovacího týdne, nejpozději však 

do 7. 10. 2022, a to na účet č. 212 028 355/0600, variabilní symbol – bude odeslán s pokyny 
k platbě, specifický symbol – číslo zájmového kroužku (uvedeno u každého kroužku SS) – 
bude odeslán s pokyny k platbě, vzkaz pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

• s případnými dotazy se obracejte na pracovníky DDM osobně nebo telefonicky na uvede
ných telefonních číslech a emailových adresách

Připravujeme:

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, po
stýlek a dalších věcí pro děti. Příjem zboží středa 21. 9. 2022. Prodej zboží čtvrtek 22. 9. 2022. 
Výdej zboží pátek 23. 9. 2022. Oblečení je možné označit dopředu!

KRISTÝNA ROLLER 
(ZNÁMÁ POD DÍVČÍM JMÉNEM PAVELOVÁ)
Do Třebové mě přivála zpátky po skoro 20 le
tech práce mého muže, jak jinak než na dráze 
;). Téměř hned jsem se díky kamarádce do
stala do rodinného centra Rosa. Začala jsem 
vést Jógu pro děti s rodiči, určenou pro děti 
ve věku 3–6  let. Bohužel pandemie kroužek 
pozastavila, to už jsem čekala dalšího ma
lého jogínka (jednu jogínku už jsem doma 
měla). Teď se věnuji hodně vlastním dětem, 
ale protože se mi po dětech a rodičích stýs
kalo, nabídla jsem v Rose páteční „Kruhy pro 
mamky a dcery“. Scházíme se jednou za mě
síc, sdílíme, povídáme si, tančíme, zpíváme, 
kreslíme, tvoříme koláže… Mým záměrem 
je trávení společného krásného vědomého 
času s našimi dcerami.
V  rodinném centru jsem potkala hodně 
„spřízněných duší“, maminek s  dětmi, i  celé 
jejich rodiny. Vznikla skvělá komunita, kterou 
jsem ani ve velkém městě neměla. Do Třebo
vé jsem se moc vracet nechtěla, ale teď vím, 
že (nejen) kvůli těmhle lidem to stálo za to. 
Společně tvoříme další projekty, třeba jsem 
byla přizvána podílet se na tvorbě Lesního 
klubu Údolíčko v Rybníku, který otevře svou 
bránu v září 2022. Můžu přispět svými dlou
holetými pedagogickými zkušenostmi ze 
školek i škol.
A  protože mi kreativita nedá spát, začala 
jsem fotit ženy. Mou vizí je fotit ženy v příro
dě, „aby se cítily krásné a samy sebou“.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
Otevření herny možné vždy po předchozí tel. 
domluvě. Pro aktuální aktivity a činnosti sle
dujte náš facebook Rosa rodinné centrum, 
případně si zavolejte o info.
1.–5. 8. 2022 Příměstský tábor Harry Potter – 
kouzla, čáry a pokusy – II. běh
V době konání tábora bude Rosa pro veřej
nost uzavřena.

POHÁDKOVÝ LES
25. 8. 2022 Krajský den pro rodinu v Pohád
kovém lese v okolí chaty U Floriána v České 
Třebové.
Můžete se těšit na tradiční pohádková sta
noviště a na pohádkovou cestu se vydat od 
14:00 do 16:30.
Čeká Vás bohatý program:
• dvakrát nám zabubnují skvělé brněnské 

Spálené sušenky v afrických rytmech
• možná přijde i kouzelník
• vystoupení Acroyogy
• Amapola dance company předvede tribal – 

tanec s orientálními prvky
• pěnové hrátky
• opékání – buřty s sebou
• od 18 hod koncert skvělé kapely GOJI
• jízda na koni, malování na obličej, svou čin

nost představí různé organizace a spolky – 
v průběhu celé akce

Vstupné  – zakoupení hrací karty na pohád
kovou cestu – 50 Kč / dítě

Aktivity v Rose pro Vás:
Klub pro těhotné ženy  – úterky od 12.  7. 
v 17:30, přihlášení 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

LESNÍ KLUB ÚDOLÍČKO
Skákat, běhat, čichat, ďoubat, bouchat, trhat, 
naslouchat, číhat, šplhat, tvořit i bořit, do blá
ta ruce nořit… Děti chtějí dělat spontánně 
spoustu věcí, zkoumat život všemi smysly 
i celým tělem. Je skvělé, když mohou, a u nás 
mohou! Pod křídly Rosy nyní vzniká lesní klub 
Údolíčko, kde děti budou moci všechno to
hle zažít. Jestli to chcete svým dětem dopřát, 
ozvěte se na tel. 737 961 723, nebo sledujte 
další info na webu udolicko3.webnode.cz.
Příroda je skvělým hřištěm i  učebnou, učí, 
inspiruje, ukazuje přirozené hranice. My se 
těšíme na září, kdy se začneme scházet s dět
mi, případně i  s  jejich rodiči, a  budeme za
žívat skutečná dobrodružství. Říkáme si své
pomocná skupina dětí a rodičů, ale můžete si 
to představit jako lesní klub, nebo spíš klub 
v  ovocném sadu. Vítány jsou i  děti, které si 
potřebují na kolektiv postupně zvykat a zís
kávat důvěru v nové prostředí spolu s jedním 
z rodičů. Budeme se scházet nejméně tři dny 
v týdnu v Rybníku u České Třebové. Na vidě
nou se těší zakladatelé a průvodci Terka a Jar
da Petruželkovi a Bára Janečková.

Připravujeme na září:
– znovuotevření kroužků a klubů (pro přesné 
informace sledujte koncem srpna naše www 
stránky a  facebook Rosa rodinné centrum), 
můžete se těšit na Keramiku pro děti a rodi
če, Keramiku pro dospělé, Klub pro rodiče 
a miminka, Klub pro těhotné, Kurzy předpo
rodní přípravy a další.
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ GUSTAVA HABRMANA 
ČESKÁ TŘEBOVÁ V ANGLII
Konečně jsme se dočkali. Covid nám totiž na jaře 2020 naše plány zmařil. Teď ale můžeme říct: 
Byli jsme tam a bylo to super! Na zájezd se přihlásilo 61 studentů maturitních i učebních obo
rů. V neděli 12. června jsme se vydali na dlouho plánovanou cestu s CK Barbora Dokoupilová. 
Zážitků byla spousta a dojmy v nás budou ještě postupně doznívat.
První den je vždy náročný, protože po noci strávené v autobusu celý den chodíte. Do centra 
Londýna jsme se přesunuli hromadnou dopravou. Kombinace lanovky přes Temži a  metra 
byla skvělá. Dál už jsme pokračovali pěšky. Hrad Tower s korunovačními klenoty byl první za
stávkou. Následovala procházka Londýnem kolem nejznámějších míst. Večer nás čekala cesta 
do Worthingu, kde na nás čekaly rodiny, u kterých jsme strávili následující tři noci. Ubytování 
v rodinách patří určitě k velkým zážitkům. Poznáte, jak vypadá život v jiných rodinách, než je 
ta vaše. Ochutnáte místní stravu a hlavně musíte komunikovat.
Druhý a třetí den jsme strávili na jihu Anglie. Nejdříve jsme se vydali do lázeňského města Bri
ghton. Všichni jsme se těšili na vysokou vyhlídkovou věž British Airways i360. Brighton z výšky 
162 metrů byl super zážitek, po němž následovala procházka po pobřeží, zábavním molu Pa
lace Pier a návštěva Sea Life Centre. Následující den byl na řadě Hastings se svým historickým 
centrem a hradem a odpoledne Eastbourne. Procházka k útesům Beachy Head, které patří 
k nejvyšším v Anglii, a přírodnímu parku Seven Sisters byla dalším úžasným zážitkem právě 
i díky počasí, které nám přálo a díky kterému máme všichni nádherné fotografie.
Poslední den jsme opět strávili v Londýně. Využili jsme lodní přepravy po Temži a pozorovali 
další známá místa a  památky Londýna z  paluby katamaránu Thames Clippers. Odpoledne 
jsme navštívili muzeum Madame Tussauds London. Nic vám nebrání v  tom udělat si fotku 
se svým idolem a užít si celou řadu interaktivních výstav, jako jsou Spirit of London Taxi Ride 
(tradiční jízda londýnským taxi) a Star Wars Experience (Hvězdné války).
Den se chýlil ke konci a stejně tak náš pobyt v Anglii. Už nás čekala jen cesta domů. Nachodili 
jsme téměř 70 km, ale všichni jsme měli v očích spokojený výraz a přání brzy si to zopakovat.

Helena Nerudová

NOCOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
V pátek 24. 6. 2022 na děti ze třídy Ježečků 
čekala netradiční akce v  podobě nočního 
spaní v MŠ. Na programu byla atraktivní hra 
„Cesta kouzelnou školkou“. Večerní usínání 
jsme zvládli i bez pohlazení od maminek.
Tento zážitek si děti určitě připojí k  dalším, 
které na ně jistě čekají i ve škole.
Přejeme všem slunečné prázdniny.

Kolektiv MŠ

PŘEDÁNÍ ŠEKU ORGANIZACI HELPPES
27.  června proběhlo na školní zahradě pře
dání šeku v hodnotě 100 000 Kč. Sbírka byla 
součástí letošního majálesu a  vybrané pe
níze jsou určeny na výcvik asistenčního psa 
v  organizaci Helppes. Náš pes, border kolie 
Rozálka, bude pomáhat dvanáctiletému 
chlapci s poruchou autistického spektra. Sa
motného předávání se účastnili žáci sekundy 
a primy, kteří se nejvíce podíleli na organizaci 
sbírky.

Daniela Fricová a Petra Blaško

SŠTD GUSTAVA HABRMANA VYCHOVÁVÁ MLADÉ TALENTY 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Ve středu 15. 6. 2022 se v Pardubicích udě
lovaly ceny Mladý talent Pardubického kraje. 
Z rukou radního Josefa Kozla je na pardubic
kém zámku měli převzít také dva žáci Střední 
školy technické a  dopravní Gustava Habr
mana Česká Třebová – Jan Šváb a Jiří Fabián. 
Nakonec přijel jen Honza, Jirkovi, bohužel, 
zdravotní komplikace akci překazily. Cenu 
mu ale do České Třebové přivezl ředitel školy, 
pan Jan Kovář, který se akce za školu rovněž 
účastnil.
Jan Šváb je čerstvým absolventem maturit
ního oboru Elektrotechnika se zaměřením na 
výkonové a  trakční systémy. Cenu si odvezl 
za svou několikaletou práci na modelovém 
kolejišti s řízením provozu, které škola budu
je na podporu interaktivního vzdělávání.
Jiří Fabián je již úspěšným absolventem jed
né střední školy, na té naší právě končí druhý 

ročník učebního oboru Truhlář. Cenu získal 
za svůj projekt, který rozjel v  době covidu, 
kdy probíhala distanční výuka. Aby mu ne
chybělo praktické vyučování, vybudoval si 
v garáži svých rodičů malou truhlářskou díl
nu a pouze za hodnotu materiálu vyráběl pro 
zájemce nejrůznější výrobky za dřeva – polič
ky, stolky atd.
Cílem akce Pardubického kraje je především 
podpora nadání, tvořivosti a  odborných zá
jmů mladých lidí ZŠ a SŠ, ale také ocenění ak
tivního a prosociálního přístupu. Ze 46 návr
hů bylo v kategorii SŠ uděleno 12 cen. Jsme 
hrdí na to, že dvě z nich díky našim nadaným 
studentům putovaly do České Třebové. Gra
tulujeme!

Petra Bártová, zástupce ředitele
Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana

Jan Šváb

Jiří Fabián

Asistenční pes ve výcviku / foto: Milana Soukupová
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ČP + VC NOVÉHO BYDŽOVA – 1 MEDAILE
První červnový víkend jsme se vydali do Nového Bydžova, kde se v sobotu konal Český pohár 
pro kategorie U15 a U18. V neděli pak následovala Mezinárodní Velká cena pro kategorie U11 
a U13. Za víkend se tu sjelo dohromady přes 1000 judistů a je tak nutno podotknout, že se 
jednalo o velmi silně obsazený turnaj.
V sobotu se jediné bodované umístění povedlo vybojovat Sašovi Patakimu, když po dlouhé 
závodní pauze obsadil 7. místo. Ostatním se v sobotu nedařilo, ale předvedené výkony a chuť 
se prát s kvalitními soupeři je potřeba pochválit, často chybělo k vítězství opravdu málo. Ještě 
je potřeba poděkovat Mírovi Hurtovi za to, že se mu povedlo poprvé ve svojí kariéře uškrtit, 
a mohl nám tak donést v pondělí na trénink buchtu.
V neděli už jsme byli o něco šťastnější, když Vendulka Marie Fišerová obsadila krásné 3. místo. 
Těsně v závěsu skončila Sára Nagyová se svým 5. místem. Zbytek naší nedělní výpravy nezů
stal za svými staršími kolegy a také předvedli dobré výkony, bohužel v takto silné konkurenci 
to bylo zatím málo, ale na tom se zapracuje. JUDU ZDAR

Karel Gregar ml., Judo Česká Třebová

KOHOUTI PŘED NÁROČNOU OBHAJOBOU
Velmi náročný úkol stojí před hokejisty České Třebové, kteří budou v nadcházející sezoně ob
hajovat mistrovský titul ve společné krajské lize Pardubického a Královéhradeckého kraje.
K prvnímu tréninku na ledě se Kohouti sejdou v neděli 14. srpna. Mužstvo se v neúplném 
složení (sedmnáct hráčů) sešlo na červnovém „suchém“ tréninku, který vedl nový trenér Mar
tin Filip. Bývalý hráč, který ještě v minulé sezoně oblékal dresy České a Moravské Třebové, 
definitivně v padesáti letech (!) pověsil brusle na hřebík. „Chtěl jsem ještě hrát, ale když přišla 
nabídka trénovat Kohouty, moc dlouho jsem se nerozmýšlel. Organizaci klubu a lidi v něm 
znám, hráčský kádr by měl být znovu velmi kvalitní,“ říká nový trenér.
Z mistrovského kádru odešel zkušený útočník Petr Polodna, který zakončil aktivní hráčskou 
kariéru. V České Třebové nebudou působit brankáři Tomáš Vlk (zamířil za trenérem Pavlem 
Rohlíkem do Hlinska) a Marek Peřina.
Nadcházející sezonu s  největší pravděpodobností vynechá útočník Vít Rozlílek, kterého ve 
druhé polovině srpna čeká náročná ortopedická operace.
Novou posilou do brankoviště je zkušený gólman Filip Ament z Chrudimi, který vytvoří dvo
jici s mladíkem Mathiasem Krausem. „Přivítáme zhruba čtyři posily, kádr bude mít kvalitu. Na 
led jdeme 14.  srpna, mužstvo rovněž absolvuje víkendový kemp. Odehrajeme minimálně 
čtyři přípravné zápasy, dva z nich v sobotu 10. září v rámci turnaje o pohár starostky města. 
Sezona startuje 25. září, kdy bychom měli doma přivítat sousední Lanškroun,“ říká předseda 
a manažer klubu Vladimír Vaněk.
Na aktivu hokejových klubů Královéhradeckého a Pardubického kraje bylo rozhodnuto, že 
v  nadcházející sezoně bude pokračovat společná soutěž. Většina z  patnácti zúčastněných 
klubů se v hlasování předem shodla na tom, že základní část bude odehrána v každém kraji 
jednotlivě. Od druhé části budou hrát týmy z obou regionů vzájemně mezi sebou.
Pardubický kraj:
Moravská Třebová, Česká Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Chrudim, Choceň, Lanškroun, Polička.
Královéhradecký kraj:
Nový Bydžov, Jaroměř, Náchod, Třebechovice pod Orebem, Nové Město nad Metují, Trutnov, 
Opočno, Nová Paka.
„Je správné, že základní část odehrají mužstva ve svých regionech. Větší cestování, které při
nese zvýšené náklady, nás čeká až v další fázi sezony. Společná krajská liga přinesla v minulé 
sezoně oživení, snad to bude platit i v té nadcházející. Na poslední chvíli se přihlásila Nová 
Paka, která z ekonomických důvodů odřekla svoji účast ve druhé lize,“ doplňuje Vladimír Va
něk.

HC Kohouti Česká Třebová

ADEL POČTVRTÉ NEVYHRÁL
Mohl se stát nejúspěšnějším závodníkem 
v  historii závodu, na čtvrtou výhru však 
nedosáhl. Trojnásobného vítěze Českotře
bovského cyklomaratonu Filipa Adela letos 
vyřadil pád a  poškozené kolo. Mezi ženami 
obhájila na hlavní trati loňské prvenství pol
ská bajkerka Monika Wrona.
„Pořádně nevím, co se stalo. Někde kolem 
20. kilometru jsem spadl, měl jsem prask
lý řetěz a  ulomený převodník. Možná jsem 
něco trefil nebo to byl následek pádu, fakt 
nevím. Je to škoda, ale nedá se nic dělat,“ líčil 
inkriminovaný okamžik Adel.
Příležitost využil Jakub Zemene. „Je to zají
mavé. O  den dříve jsem absolvoval Drásala, 
na padesátce jsem dojel pátý. Druhý den 
v  České Třebové se mi jelo mnohem lépe. 
Trať byla perfektně připravena, značení na 
jedničku. Z  vítězství mám velkou radost,“ 
pronesl v cíli spokojený Jakub Zemene (vloni 
dojel třetí).
Na krátké trati byli nejrychlejší teprve 15letá 
závodnice Lucie Lehká (Ústí nad Orlicí) a do
mácí bajker Michal Kubišta (Dlouhá Třebová).
„Abych pravdu řekl, tak jsem po deštích če
kal na trati mnohem víc bláta. Krásná jezdi
vá trať, pořádně to frčelo. Trať byla kvalitně 
označena, pro pořadatele palec nahoru,“ 
chválil Kubišta.
Nejen jeho hodnocení potěšilo pořadatele 
závodu Vladimíra Vaňka. „Podobná slova za
hřejí. Přípravě a značení trati jsem s několika 
málo spolupracovníky věnoval maximum. 
Zajistit průjezdnost a  bezpečnost okruhu, 
který má 47 kilometrů, není vůbec jedno
duché. Rádoby kritici, kteří mají problém 
například s malým počtem fotografií z  toho 
či onoho závodu, by si to měli vyzkoušet. Dě
kuji všem, kteří přiložili ruku k dílu!“
Výsledky: www.cyklomaratonceskatrebova.cz

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
100% účast: všech 13 ročníků závodu se zú
častnili Miroslav Orlich, Petr Klumpar a Vladi
mír Vaněk jr.
Nejstarší účastník: Jan Otruba (Strážnice  – 
Oceloví letci) 78 let
Nejmladší účastník: Matyáš Razým (TJ Dlou
há Třebová) 11 let
Nejlepší Třebováci na 47 km: Michal Vejda 
a Martina Neumanová
Nejlepší Třebovák na 28 km: Adam Telecký
Nejlepší rodinné týmy: Razýmovi a Svobodo
vi (oba čtyřčlenné).

Českotřebovský cyklomaraton 2022 / foto: Radek Hůlka
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DEKSTONE STREETBALLHUS #25: ČTVRTSTOLETÍ!
Druhý víkend v  červenci patří v  České Tře
bové streetballu. I letos se do našeho města 
sjela velká basketbalová komunita ze všech 
koutů České republiky, aby se zúčastnila ju
bilejního 25. ročníku STREETBALLHUS. Dlou
holetá přízeň hráčů a  hráček všech úrovní 
přisoudila této českotřebovské akci status 
vrcholu streetballové sezóny v  naší zemi. 
Tento fakt opět potvrdil i počet přihlášených 
mužstev. Na letošní ročník dorazilo celkem 
48 týmů; 6 týmů chlapců do 14 let, 12 týmů 
žen a  hlavně 30 týmů mužů, což činí přes 
200 nadšených hráčů a hráček streetballu.
Jelikož v  letošním roce náš turnaj oslavil 
ČTVRTSTOLETÍ své existence, téma bylo jas
né. Organizátoři věnovali celý ročník reka
pitulaci historie nejstaršího streetballového 
turnaje v ČR, který se stále koná. Vše začalo 
už v roce 1995, kdy Milan Škop se svým brat
rem Jiřím a Petrem Hálou turnaj založili. V le
tech 2005–2007 nastala nucená pauza, ale 
už v  roce 2008 Mikuláš Dylowicz s  Markem 
Trejtnarem turnaj obnovují a  ten tak pod 
vedením Marka a jeho týmu trvá dodnes. To 
vše a  daleko více se zúčastnění hráči a  pří
chozí diváci mohli dovědět na připravené vý
stavě STREETBALLHUS 25 LET, jejíž vernisáž 
odstartovala páteční kulturní program a celý 
letošní ročník. Vernisáže se zúčastnili i  tři 
osobnosti, které přijali pozvání stát se našimi 
letošními patrony.
Byli jimi Renata Březinová, aktuální kapi
tánka reprezentace žen v  basketbalu, On
dřej Šiška, reprezentant v  basketbalu 3×3, 
a Českotřebovák Lukáš Vašina, kometa české 
volejbalové reprezentace. Spolu s  nimi se 
úvodního slova ujal i  známý sportovní mo
derátor České televize Jakub Bažant, který je 
zároveň zakladatel nadace Každý koš pomá
há. Společně jsme totiž opět pomáhali cha
ritativní sbírkou českotřebovskému chlapci 
Matyášovi, který trpí poruchou autistického 
spektra, Aspergerovým syndromem a spous
tou dalších neduhů, a jeho matce samoživi
telce. Celkově se na tento dobročinný účel 
vybralo skvělých 30 493 Kč! Děkujeme všem, 
kteří přispěli! Součástí výstavy bylo i vystou
pení českotřebovského rapera GuyG, který 

představil novou pecku, STREETBALLHUS 
SONG.
Součástí pátečního programu byla také be
seda s našimi patrony a zástupci společnosti 
CZECH MOVE, zabývající se fyzioterapií, péčí 
o své tělo při sportu a jinými užitečnými té
maty. Proběhly první dvě individuální soutě
že v šestkách poslepu a dosažení nejkurióz
nějšího koše. Premiéru měl STREETBALLHUS 
KVÍZ, kde si zúčastnění mohli ověřit své 
znalosti týkající se nejen našeho turnaje. Vr
cholem pátečního programu byla exhibice 
světového šampióna ve smečování Piotra 
Grabowského, který si zalétal pod umělým 
osvětlením.
Ačkoli rozhodnutí, zda letošní ročník usku
tečnit venku, nebo na zimním stadionu, byl 
díky ne úplně dobré předpovědi počasí velký 
adrenalin, Streetballhus nakonec mohl opět 
proběhnout v  nádherném areálu českotře
bovského gymnázia, což se na celé akci od
razilo jen v tom nejlepším světle. Chladnější, 
ale polojasné počasí neodradilo ani velký po
čet příchozích diváků.

VÝSLEDKY:
Kategorie MUŽI
1. AVOKÁDO DARFIN (J. Šebek, K. Švrdlík, R. Marko, O. Šiška, O. Kohout) – PARDUBICE/KOLÍN/BRNO
2. YOU SHALL NOT PASS (V. Šindelář, M. Malý, J. Srna, J. Dolejší) – PARDUBICE
3. AMIGOS (V. Nalevanko, M. Roub, M. Hanus, M. Jecha) – H. KRÁLOVÉ/PARDUBICE

Kategorie ŽENY:
1. SAN PIEGO (R. Březinová, B. Habětínková, M. Jedličková, N. Dvořáková) – PARDUBICE
2. JAMAJSKÝ BOB (V. Kracíková, E. Dujsíková, L. Šípová, M. Satoranská) – PEČKY
3. PAN K (L. Milaniaková, V. Daňková, Z. Kučerová, M. Flašíková, M. Löfnerová) – PEČKY

Kategorie CHLAPCI U15:
1. OUŠŤÁCI – ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2. LITOMYŠLÁCI  LITOMYŠL
3. NPÉCÉČKA  SVITAVY

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE:
1. PIVOVAR FALTUS ŠESTKY POSLEPU: HONZA Z LITOMYŠLE
2. DEKSTONE SLAM DUNK CONTEST: ADAM HUSTÁK – JAROMĚŘ
3. ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA 3PTS SHOOTOUT: JAN BLAŽKO – ČESKÁ TŘEBOVÁ
4. CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ NEJKURIÓZNĚJŠÍ KOŠ: DOMINIK ZDRŽÁLEK – VRCHLABÍ

Sobotní turnaj odstartoval slavnostním zahá
jením za účasti hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického a starostky města Mag
dalény Peterkové, kteří opět převzali nad akcí 
záštitu, dále pak našich patronů.
Samotný turnaj mužů a žen byl proložen in
dividuálními soutěžemi ve smečování a střel
bě. Vrcholem letošního ročníku ale byla dru
há exhibice jednoho z  nejlepších smečařů 
na světě Piotra Grabowského z Polska, který 
stejně jako loni dostal všechny zúčastněné 
do varu tak, že během jeho vystoupení obí
hala v areálu gymnázia mexická vlna.
Unikátní a naprosto skvělé je, že se do České 
Třebové vrací i bývalí patroni našeho turnaje 
a  hráči z  celé republiky nejen kvůli spoustě 
hry, ale i přátelské a rodinné atmosféře a se
tkání se s přáteli. Naši patroni Renata Březi
nová a Ondřej Šiška se rovněž se svými týmy 
zapojili přímo na hřišti. Spolu s  nimi bylo 
v  turnaji také spoustu známých jmen z  nej
vyšších soutěží, se kterými mohli změřit síly 
i ti, kteří hrají na neprofesionální úrovni.
Vítězkami ženské kategorie se ve velice 
kvalitně obsazeném turnaji zaslouženě stal 
pardubický tým San Piego, vedený letošní 
patronkou Renatou Březinovou, která ve fi
nále rozhodla o vítězství svého týmu trojkou 
o desku nad pečeckým Jamajským bobem. 

pokračování článku na další straně >
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SOKOLSKÉ PARDUBICE
Pardubice patřily o víkendu 17.–19. června 2022 sokolům. Česká obec sokol
ská zde pořádala ve spolupráci s Východočeskou župou Pippichovou mezis
letovou akci „SokolGym 2022 – Sokolské Pardubice“. V Pardubicích se stejně 
jako před týdnem v Brně sportovalo (volejbal, florbal, orientační běh, gym
nastika), probíhaly soutěže (BESIP), plnil se sokolský odznak zdatnosti, také 
se zpívalo – přehlídka pěveckých souborů. Velkolepý program sobotního dne 
byl rozdělen do tří bloků, v prvním (odpoledním) a třetím bloku (galavečer) 
se představily sportovní gymnastky, mažoretky, byly předvedeny pódiové 
a hromadné skladby. Nechyběl ani aerobik, akrobacie a tanec. Druhý dělící 
blok byl věnován vystoupením folklorních souborů ze Sokola Slatiňany a So
kola Jedovnice. Projekt „SokolGym  – Sokolské Pardubice“ se konal pod zá
štitou Pardubického kraje. Slavnostní galavečer zahajoval v sobotu v Enteria 
aréně hejtman Martin Netolický a za jeho přítomnosti byly dekorovány sokol
ské prapory. V hromadné skladbě „Optimistky“ vystoupily i českotřebovské 
sokolky, důstojně tak oslavily spolu se všemi ostatními výročí 160 let vzniku 
Sokola.                   Mirka Červinková

LUBOMÍR ŘEHÁK 
KOUSÍČEK OD MEDAILE NA ODM
Olympiáda dětí a mládeže patří k nejprestiž
nějším sportovním svátkům konaným napříč 
všemi kraji České republiky. Děti závodí za 
sebe, ale zároveň také za kraj, ve kterém si 
vybojovaly nominace. Bylo nádherné sledo
vat, jak jsou všichni atleti Pardubického kraje 
semknutí a jak si fandí. Navzájem se podpo
rují a jsou si oporou, když se něco nepovede. 
Takto vznikají velmi cenná kamarádství, ně
kdy i na celý život. Za náš tým startovali Tere
za Dejdarová, Elen Koubová a Luboš Řehák.
Před odjezdem jsme měli smíšené pocity. Te
reza byla po nemoci, Luboš si na soustředění 
natáhl tříslo. Odjeli jsme za nimi na zahájení 
olympiády a byli jsme s nimi i na jednotlivé 
závody. Vždyť už jen to, že se nominovali 
mezi 7 nejlepších atletů Pardubického kra
je, je obrovský úspěch. Tereza byla nasaze
na do 3. nejrychlejšího rozběhu. Bohužel 
nedosáhla na finále, deficit po nemoci byl 
znát, ale i  tak předvedla velmi pěkný výkon 
a v celkovém pořadí mladších žákyň jí patřilo 
12. místo na trati 800 m a body pro Pardubic
ký kraj. Elen hodila svůj oštěp do vzdálenosti 
25,89 m, nemohla se srovnat s  odhodem. 
Na finále její výkon nestačil, ale i přesto má 
velkou pochvalu za předvedené hody. Po
slední do „bojů“ zasáhl Luboš. Probojoval se 
do finále v běhu na 800 m a při finále se nám 
díky němu tajil dech. „Luba“ na nic nečekal, 
a  navzdory tomu, že nepatřil mezi největ
ší favority, za to „vzal“. S  náskokem běžel až 
do mety 600 m na prvním místě. Pak přišel 
mohutný finiš favoritů, ale i  tak doběhl na 
krásném 5. místě v nádherném osobním re
kordu 2:13,24. Všichni tři si ODM užili naplno 
a shodně říkají, že udělají vše pro to, aby stáli 
na startu té další olympiády dětí.
Letní olympijskou štafetu po Olomouc
kém kraji přebírají jižní Čechy. Centrem Her 
XI. Letní olympiády dětí a  mládeže budou 
v roce 2024 České Budějovice a my Vám bu
deme držet pěsti a vymyslíme tréninky k rea
lizaci Vašeho snu.

Jana Jiroušková a Pavla Horáčková, trenérky AK Iscarex

pokračování článku z předchozí strany >

Třetí místo pro sebe urval také pečecký tým Pan K, který o 3. místo udolal Nuselské (vý)květy. 
V mužské kategorii tomu nebylo jinak, do vyřazovacích bojů postoupilo z 30 týmů 16 nej
lepších. V play off se už hrály zápasy na té nejvyšší úrovni, avšak všechny v rámci fair play. Na 
třetím místě nakonec skončil tradiční účastník tým Amigos, který udolal další českotřebovské 
stálice tým Xballers Family. Ve finále již po čtvrté stanuli pardubičtí Vysyp si písek, kteří ten
tokrát nestačili na největšího favorita turnaje tým Avokádo Darfin, vedený bývalým ligovým 
hráčem a komentátorem České televize Jiřím Šebkem, který okolo sebe měl tři naše patrony 
Ondřeje Šišku, Kamila Švrdlíka a Romana Marka. Ty doplnil další bývalý ligový hráč Ondřej 
Kohout.
Během celého sobotního dne probíhal také velký sportovní den pro děti, který výrazně 
podpořila společnost CZ LOKO. Po registraci děti obdržely hrací kartu, s  níž musely obejít 
připravená stanoviště. Spoustu z  nich zajišťovaly místní sportovní kluby jako např. judo, 
gymnastika nebo taneční škola. Připraveny byly atrakce jako Přelez, přeskoč, recykluj, aréna 
Mobilníhřiště.cz, basketbalový a tenisový trenažér nebo atraktivní stanoviště Barracks Gym 
a  šviháků ze Švihej.cz, stanoviště umění zajistila Střední uměleckoprůmyslová škola Hra
dec Králové. To vše značně zvedlo atraktivitu dětského dne, do kterého se registrovalo přes 
300 dětí! Vrcholem sobotního programu pak byl premiérový koncert, během něhož vystoupi
li opět GuyG a královéhradecká skupina Urban robot.
Celkově se akce vydařila, všichni hráči hráli s respektem ke svému soupeři, děti sportovaly, 
diváci se bavili a organizátoři měli radost, že vše do sebe zapadlo tak, jak mělo. Všichni jsme 
společně pomohli na dobrou věc! Děkuji všem partnerům akce za velkou podporu, bez které 
by akce takového rozsahu nešla uskutečnit, děkuji svému organizačnímu týmu a všem, kteří 
se více či méně podíleli na letošní organizaci.
Nezbývá nám nic jiného, než se těšit na neskutečný 26. ročník tohoto dnes již legendární
ho českého streetballového turnaje. Streetballhus je však víc než jen turnaj, Streetballhus je 
sport, kultura a zábava v jednom. Streetballhus je životní styl!

Marek Trejtnar, organizátor akce
ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Streetballhus 2022
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ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimaktrebova.cz/.

Provozní doba
Úterý 12:00–20:00 hod.
Pátek 12:00–20:00 hod.

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

SOLÁRIUM

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

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – SRPEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

Ranní kondiční plavání pouze v  úterý 
od 5:30 do 7:45 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. 8. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
16. 8. OTEVŘENO 5:30–7:45 a 9:00–19:00
LETNÍ PROVOZ – návštěvní doba prodlouže
na na 180 min., v případě příznivého počasí 
otevřena venkovní zahrada.

ZVEME VÁS NA PLAVECKÝ DEN

29. 7. 2022 10:00–16:00
Prezentační stánek Zdravotní pojišťovny Mi
nistertsta vnitra ČR 211 se soutěží a odměna
mi pro děti a další.

BIKE RESORT PEKLÁK
Na stezky je možno vjíždět denně dle provoz
ního řádu. Provoz vleku, půjčovny kol a  te
rénních kár od úterý do neděle vždy 10–18 h. 
Aktuální informace na www.peklak.cz.

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 9:00–20:00 hod.
Pátek 9:00–20:00 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–20:00 hod.

Veřejné bruslení

Sobota 13. 8. 2022 12:00–13:15

Neděle 14. 8. 2022 12:00–13:15

Sobota 20. 8. 2022 12:00–13:15

Neděle 21. 8. 2022 12:00–13:15

Neděle 28. 8. 2022 12:00–13:15

Středa 31. 8. 2022 17:30–18:45

DO KRONIKY ČESKOTŘEBOVSKÉHO KLUBU DSC GYM 
PŘIBYLY DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Oddílu DSC GYM Česká Třebová se splnil jeden z velkých cílů. Třicátého května přijal pozvání 
do České Třebové profesionální zápasník MMA, a účastník nejprestižnější organizace na světě, 
David Dvořák.
David Dvořák vstoupil v  roce 2020 do UFC (Ultimate Fighting Championship) a  stal se tak 
teprve čtvrtým Čechem, kterému se to podařilo. Při setkání v České Třebové si zápasníci DSC 
GYM mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá trénink profesionálů. Dvouhodinový trénin
kový blok byl vyplněn zajímavými technikami a různými vychytávkami. David Dvořák se uká
zal jako skromný a pohodový sportovec a při jeho vystoupení nechyběla ani legrace. Vysoce 
hodnotil dosavadní úspěchy oddílu i úroveň zápasníků a byla domluvena další spolupráce, 
včetně dalšího semináře v příštím roce.

Druhý červnový víkend se v našem městě uskutečnil mezinárodní seminář. O tom, že CAMP 
SILVER FOX 2022 měl vysokou sportovní úroveň, svědčí nevšední zájem 63 zápasníků z růz
ných koutů světa.
Na pozvání vedení oddílu přiletěl z USA do České Třebové profesor Karel Pravec, aby se jako 
lektor sešel s účastníky setkání a podělil se s nimi o nové poznatky v technikách brazilského 
jiu jitsu. Tak jako každý sport, i toto bojové umění se neustále vyvíjí a modernizuje. Obrovský 
zájem o seminář byl nejen mezi českými sportovci, ale dalekou cestu do České Třebové vážili 
i borci ze zámoří. Nejvzdálenějšími účastníky byli zástupci Austrálie, Brazílie, Izraele, Pittsburg
hu, Severní Karolíny a Francie a sešlo se i sedm majitelů černých pásů.
Sportovci byli nadšeni z přátelské atmosféry semináře a pochvalovali si i  jeho perfektní or
ganizaci. Zahraniční účastníci ochutnali českou kuchyni a české pivo a obdivovali památky 
v České Třebové a v Litomyšli. Setkání mělo i vysokou společenskou úroveň a přispělo k vý
znamné propagaci našeho města a celého regionu. Již nyní organizátoři plánují jubilejní de
sátý ročník CAMP SILVER FOX 2023 a věří, že se povede přinejmenším tak jako ten letošní.

Již jsme si zvykli na to, že se borci brazilského jiu jitsu vracejí z domácích i zahraničních tur
najů ověnčeni medailemi, ale tak trochu se zapomnělo na to, že oddíl vychovává i zápasníky 
v MMA. A tady je na místě připomenut velký úspěch, který v tomto sportu dosáhl náš nejzku
šenější českotřebovský zápasník Tomáš Skalický.
V sobotu 25. června uskutečnila organizace MMAACzech (MMA association) Mistrovství Čes
ké republiky. Právo bojovat na pražském turnaji o Mistra ČR v MMA si Tomáš Skalický vybo
joval během celé náročné sezóny, a to ziskem největšího počtu bodů. O mistrovské tituly se 
bojovalo v 6 váhových kategoriích (60 kg, 65 kg, 70 kg, 77 kg, 83,9 kg a 93 kg). Tomáš zápasí 
v hmotnosti do 77 kg, váhu však o něco překročil a spadl tak bohužel do váhově vyšší ka
tegorie. S téměř pěti kilogramovým hendikepem nastoupil k boji o titul s Jixiem Molapem 
z pražského klubu HANNUMAN GYM. Pro nezasvěcené připomeňme, že tento věhlasný oddíl 
vede trenérská legenda Petr Macháček a o zkušené borce nemá nouzi.
Skvěle připravený českotřebovský zápasník zaskočil svého soupeře již v prvním kole, v jehož 
závěru shodil soupeře na zem a tvrdými údery zakončil zápas na TKO. Tímto vítězstvím zúročil 
vynikající sezónu a získáním titulu Mistra ČR udělal velkou radost nejen svým příznivcům, ale 
především trenérům. Dá se říci, že v našem oddílu vyrůstá další sportovní osobnost.

Milan Michalski a Lukáš Janda

David Dvořák v tělocvičně DSC GYM
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