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SVATOHORSKÁ ULICE NA STARÉM TRÁVNÍKU
V současné době dochází na sídlišti Tráv-
ník k  rekonstrukci přístupových cest, 
instalaci laviček a  v  jeho střední čás-
ti k  výstavbě nového dětského hřiště. 
Od  postavení sídliště uplynuly více než 
čtyři desítky let. Zavzpomínejme při této 
příležitosti na  to, co se v  místech nově 
vznikajícího hřiště koncem sedmdesátých 
let 20. století nacházelo. 
Vzpomenuté hřiště a  jeho bezprostřední 
okolí leží v  místech, kde dříve procházela 
Svatohorská ulice, jedna z uliček, které ústily 
z  hlavní trávnické „tepny“ – Václavské ulice. 
Vycházela od  dnes již neexistujícího Šimo-
nova kaštanu a  procházela kolem budovy 
evangelického kostela vzhůru, směrem k uli-
ci Sadová, konkrétně k  její zadní části, zva-
né dříve Na Mouru (podle skládky drážního 
odpadu, která se zde v  minulosti nalézala). 
Do  Sadové ulice ústila v  sousedství dodnes 
stojícího domu malíře Stanislava Havelky čp. 
1465 (nyní Kerhartův). Cesta s  asfaltovým 
povrchem, vedoucí od tohoto domu ke kon-
tejnerovému stání protějšího panelového 
domu, je pozůstatkem jejího horního konce. 
Stejně tak máme dochovaný i začátek jejího 
dolního konce, který dnes tvoří přístupovou 
cestu do kostela. 
Svatohorská ulice dostala své jméno podle 
skutečnosti, že v  minulosti představovala 
nejkratší cestu na  zdejší poutní místo Hory. 
Nad jejím horním koncem tehdy býval jeden 

ze zdejších železničních přejezdů. Ten se pře-
šel a šlo se Javorkou vzhůru k Pokloně a dále 
potom na  Hory. Do  Svatohorské ulice se 
kromě příchodu od Šimonova kaštanu dalo 
dostat ještě třemi dalšími způsoby. Prvně to 
bylo cestou, vedoucí od  někdejšího parčíku 
se sochou sv. Václava, vedoucí mezi chalu-
pou Dolných čp. 164 a domkem Balcarovým 
čp. 149. Tato cesta vcházela do  ulice Svato-
horské přímo u  roubené chaloupky obuv-
níka Karla Frimla čp. 306. Ta stávala pod vy-
sokým, dodnes zde dochovaným stromem. 
Jelikož byla chalupa ze všech stran obklo-
pena cestami a tudíž se dalo kolem ní volně 
procházet (náležela k ní malá předzahrádka 
s  plaňkovým plotem na  straně jedné a  ma-
lým dvorkem s  dřevníky na  straně druhé), 
říkalo se jí „Na Ostrůvku“. 

pokračování článku na straně 15 >

Vážení spoluobčané,
ještě jsme se pořádně nevzpamatovali z prv-
ní vlny koronavirové pandemie a  už jsme 
nuceni čelit dalším problémům, z nichž mezi 
ty klíčové nyní patří velké sucho a s tím sou-
visející environmentální problémy. Postupně 
se vracíme k otázkám, jejichž řešení jsme byli 
nuceni kvůli koronaviru odložit. Přesto bych 
se ráda, i ve světle informací o tom, že máme 
být připraveni na  druhou vlnu pandemie, 
ještě jednou k  „době koronavirové“ vrátila 
s krátkým zamyšlením nad tím, co nám uply-
nulé měsíce vzaly a  naopak, o  co jsme díky 
nim bohatší. 
Koronavirus nám vzal svobodný pohyb, prá-
ci, školu, příjmy, dovolenou, koníčky, setkání 
s přáteli, rodičům odpočinek po práci. Strach 
o zdraví své i blízkých vzal mnohým schop-
nost racionálně přemýšlet o  vzniklé situaci. 
Přišli jsme o pocit bezpečí a jistoty, řadě lidí 
uplynulé měsíce vzaly klidný a  zaběhnutý 
stereotyp života, který najednou chyběl. 
Ač jsme často zvyklí hledat na věcech hlavně 
to špatné, já se naopak snažím najít na vznik-
lé situaci i  něco pozitivního. Tak tedy – co 
nám „doba koronavirová“ dala? 
V první řadě to byl pro mnohé volný čas. Čas 
na  generální úklid domácnosti, ale i  vlastní 
hlavy. Byli jsme bohatší o čas k zamyšlení se 
nad vším důležitým, k  přehodnocení vlast-
ních priorit. Najednou jsme si uvědomili, co 
pro nás znamená rodina a  přátelství, více 
jsme telefonovali rodičům, prarodičům, přá-
telům, abychom věděli, že nám na sobě zá-
leží. Společně strávený čas upevnil rodinu, 
ale také prověřil partnerské vztahy. Krizové 
období nám dalo vědomí, že obyčejná lidská 
solidarita a ochota pomoci má v naší společ-
nosti ještě místo. Nezapomeňme na to, jaké 
byly první týdny nouzového stavu, kdy jsme 
byli otevření pomáhat tam, kde bylo třeba, 
a  současně jak jsme byli za  takovou pomoc 
vděční. 
Koronavirová pandemie nám všem dala vel-
ké poznání. Takové, že svět si od  rychlého 
a často nešetrného vývoje společnosti potře-
buje odpočinout. Takové, že je potřeba vážit 
si lidí ve všech profesích. A takové, že zdraví, 
spokojenost a  rodinné štěstí nejsou samo-
zřejmostí a že je jim potřeba věnovat péči. 
Určitě jsme začali přemýšlet jinak než dříve. 
Většina lidí ukázala, že nemyslí jen na sebe, 
a  že když je opravdu potřeba, dokážeme si 
navzájem nezištně pomoci. Mně krize dala 
víru v dobré lidi a za to Vám upřímně děkuji.
S úctou

Magdaléna Peterková, starostka města

Starý Trávník / archiv Martina Šebely

Výstavba dětského hřiště na 
Trávníku / foto: Michal Horák
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OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 OVLIVNILA ROZPOČET MĚSTA

Zastupitelé města Česká Třebová schválili na svém jednání dne 15. 6. 2020 návrh změny roz-
počtu, který reaguje na změněný předpoklad inkasa daňových příjmů města v důsledku vý-
skytu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Rozsah výpadku daňových příjmů 
je v tuto chvíli dost těžko odhadnutelný a jeho rozsah se bude odvíjet i z dosud neschválené 
legislativní úpravy financování jednotlivých kompenzačních opatření a daňových úprav pro 
fyzické i právnické osoby v rámci ČR. Poslední predikce MF ČR předpokládá pokles daňových 
příjmů proti skutečnému inkasu v r. 2019 celkem o 10,6 %, což představuje proti schválenému 
rozpočtu města pokles celkem o 28.556,6 tis. Kč, podle predikce Sdružení místních samospráv 
lze očekávat pokles ještě výraznější, a to celkem o 13,9 %, což by proti schválenému rozpoč-
tu města představovalo pokles o 36.238,8 tis. Kč. Návrh změny rozpočtu vychází z predikce 
MF ČR a inkaso sdílených daňových příjmů snižuje celkem o 29.090,0 tis. Kč. Kromě uvede-
ného snížení obsahuje změna rozpočtu u daňových příjmů také změnu výše výnosů daně 
z příjmů právnických osob – město Č.T. Uvedená změna +1030,6 tis. Kč v příjmech a +34,8 
tis. Kč ve výdajích výší daně placené z hospodářské činnosti města rozpočet kladně ovlivní 
ve  výši 995,8 tis. Kč. Do  rozpočtu je promítnuto předpokládané snížení příjmů z  nájemné-
ho, zapojeny jsou dosud inkasované příjmy z přijatých náhrad a pojistných plnění a příjmy 
z podílu na zisku společnosti TEZA s. r. o. Druhá letošní rozpočtová změna obsahuje i úpravu 
výše předpokládaných dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Změna výše těch-
to dotací proti schválenému rozpočtu a jejich zapojení do výdajů rozpočtu se skládá 
z těchto položek:

K financování navržených změn rozpočtu bylo rozhodnuto o dalším zapojení úvěru ze schvá-
leného úvěrového rámce ve výši 15.000.000 Kč. Úvěr bude čerpán ve výši cca 8.500.000 Kč 
na  financování zateplení a  vzduchotechniky s  rekuperací budovy MŠ Habrmanova (stejný 
účel jako v r. 2019) a v případě obdržení dotace a realizace investiční akce rozšíření expozice 
Velorex Městského muzea na tuto akci v rozsahu cca 6.500.000 Kč. Dále je navrženo zvýšení 
zapojení přebytku z minulých let o 8.000.000 Kč, k financování tak jako rezerva zůstává cca 
5.000.000 Kč.            Jiří Holý, mediální asistent města

Městská knihovna (program VISK 3, VISK 9) 251,00 tis. Kč

ZŠ Nádražní – rekonstrukce učeben - 70,50 tis. Kč

DDM Kamarád – letní příměstské tábory 147,90 tis. Kč

Městské muzeum – restaurátorské práce 69,00 tis. Kč

OP zaměstnanost (APK) 66,00 tis. Kč

Sociální služby ČT – poskytování sociálních služeb 10 708,60 tis. Kč

Výkon sociální práce - 22,50 tis. Kč

Oprava sálu č.p. 1, Kozlov 200,00 tis. Kč

Přístřešek s kioskem – Svinná 200,00 tis. Kč

Územní plán - 42,50 tis. Kč

Rek. chodníků a VO ul. Smetanova - 950,00 tis. Kč

MŠ Habrmanova – zateplení budovy - 335,90 tis. Kč

ZŠ Habrmanova – zateplení objektu - 95,30 tis. Kč

Rekonstrukce chodníků a VO průtah I/14 - 118,70 tis. Kč

Celkem + 10 007,10 tis. Kč

ZASTUPITELÉ NESCHVÁLILI  
PŘÍPRAVU PRIVATIZACE  
BYTOVÉHO SOUBORU „ČTVEREC“

V  posledních měsících se vzhledem k  blí-
žícímu termínu odstranění posledních 
zástav v  bytovém komplexu „čtverec“ 
(čp. 1101–1112) ve  veřejném prostoru hoj-
ně diskutovalo o  případné privatizaci to-
hoto domu. K  výše zmíněné otázce byla 
mezi obyvatele domu distribuována anketa 
a  došlo také k  veřejnému projednání celé 
záležitosti. Zastupitelé tak při svém roz-
hodování mohli zohlednit kromě názorů, 
které vyplynuly z  veřejné debaty, také po-
pis bytového souboru, informaci o  výnosu 
z  nájemného, předpokládaných nákladech 
na  údržbu, opravy a  investice v  nejbližším 
období a  vyhodnocení ankety mezi nájem-
níky. Komplexní podkladový materiál pro 
zastupitele byl v dostatečném předstihu zve-
řejněn na webu města. Z odpovědí v anketě 
a z dalších kontaktů s nájemníky bylo možné 
vyčíst obavu z privatizační ceny, neboť byty 
mají vesměs velkou výměru. Řada nájemníků 
také upozorňovala na  energetickou nehos-
podárnost budovy. Anketa šířená nájemníky 
požadovala zpracování znaleckého posudku 
o ceně jednotlivých bytů (členských podílů) 
a  dále obsahovala otázku k  možné výpově-
di pro případ neschválení privatizace nebo 
zvyšování nájemného. Zkušenosti z  okolí 
však ukazují, že při tomto postupu pro urče-
ní obvyklé ceny musí být pro dosažení cen 
průchodných poskytnuty slevy v  řádu desí-
tek procent. Ukončení nájmu zvažuje podle 
výsledků ankety jedenáct respondentů. V již 
dříve projednávaných materiálech bylo kon-
statováno, že krom jednorázového posílení 
rozpočtu města a dalšího oživení trhu s byty 
ve  městě nemá privatizace čtverce žádný 
podstatný důvod ani účel.

Jiří Holý, mediální asistent města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Na  řádném jednání 15. června zastupitelé nejprve odsouhlasili celoročního hospodaření 
města v roce 2019. Poté schválili druhou rozpočtovou změnu v letošním roce. Dále dle pro-
gramu zastupitelstvo projednalo dvacet majetkových záležitostí a rozhodlo se nezahájit pří-
pravy privatizace obytného komplexu „čtverec“ (čp. 1101–1112). 
V dalších bodech programu bylo schváleno vydání nového Územního plánu Česká Třebová 
a začlenění města do území působnosti MAS ORLICKO na období 2021 až 2027. Zastupitelé 
potvrdili nominace na Cenu města Kohout za rok 2019. Jména oceněných budou ale poprvé 
zveřejněna až na slavnostním předávání cen.
Dále zastupitelé vzali na vědomí změny ve složení osadního výboru Svinná a Kozlov. Novou 
předsedkyní OV Svinná byla jmenována Petra Válková. V  kapitole dotace byla podpořena 
sportovní činnost včetně odměn pro trenéry, oprava a údržba sportovních zařízení a přiděle-
ny individuální dotace v sociální oblasti.
V závěru bylo odhlasováno snížení výše odměn pro zastupitele a další funkcionáře od červen-
ce do prosince letošního roku.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na  úřední desce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. 

red

ČERVENCOVÝ ZPRAVODAJ
Vám přináší důležité, ale i zajímavé infor-
mace ze současnosti či historie města. 
Můžete zavzpomínat, jak to dříve vypa-
dalo na Trávníku nebo se dozvědět, kam 
zmizela socha Neptuna. 
Nechybí nabídka 59. předplatného Kru-
hu přátel hudby, divadelního předplat-
ného na podzim 2020 i aktuální nabídka 
příměstských táborů pro děti. 
Přijměte pozvání na  letní akce nejen 
v  parku Javorka. Po  celý měsíc můžete 
s  rodinou a  přáteli navštívit pohádky, 
open air koncerty, večerní promítání či 
výstavy. Kalendář akcí najdete na  svém 
obvyklém místě, začíná na straně 11.
Letos se opět uskuteční také streetballo-
vý turnaj Memoriál Mistra Jana Husa – 
#24 pocta Kobemu Bryantovi.
Sportovci jiště ocení i  čerstvě otevřený 
Bike resort Peklák, který nabízí nové les-
ní stezky pro cyklististy.
Pěkné léto vám přeje

Hana Sychrová, redaktorka
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚÚ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19
Krizový štáb ORP Česká Třebová
K řešení krizové situace na území ORP Česká Třebová, v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, starostka města Česká Třebová aktivovala KŠ ORP Česká Třebová. 
KŠ ORP máme dlouhodobě zřízen, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a jedná se o pracovní orgán starostky města. První 
jednání KŠ ORP Česká Třebová, ve složení členové Bezpečnostní rady ORP Česká Třebová a vybraní členové Stálé pracovní skupiny KŠ ORP 
Česká Třebová, se uskutečnilo 17. 3. 2020. Po tomto datu KŠ ORP Česká Třebová jednal dle potřeby ve složení:
Mgr. Magdaléna Peterková (starostka a předsedkyně KŠ ORP), 
Ing. Dalibor Zelený (místostarosta a místopředseda KŠ ORP), 
Mgr. Josef Kopecký (místostarosta, člen KŠ ORP),
Ing. Věra Pirklová (tajemnice MěÚ a vedoucí Stálé pracovní skupiny KŠ ORP),
Ing. Jiří Mareš (vedoucí oddělení vnitřní správy MěÚ a tajemník KŠ ORP),
Mgr. Karel Honl (vedoucí odboru právního MěÚ a zástupce vedoucí Stálé pracovní skupiny KŠ ORP),
Petr Vencl (velitel MP, člen KŠ ORP – zástupce ostatní složky IZS),
Jiří Holý (mediální asistent, člen KŠ ORP).
Za dobu své činnosti (od 16. 3. 2020 do 7. 5. 2020) přijal 47 usnesení. Projednával zejména způsob aplikace krizových opatření vlády a mimo-
řádných opatření MZ ČR v podmínkách ORP Česká Třebová. Dále koordinoval nákupy a distribuci OOP, problematiku šití a distribuce textilních 
roušek, využití dobrovolníků, akce „Dezinfekce domů“ a „Nákupy domů“, způsob zajištění provozu příspěvkových organizací města a městské-
ho úřadu, spolupráci se spádovými obcemi a projednával způsob a rozsah informování veřejnosti.

Distribuční centrum OOP a dezinfekce pro ORP Česká Třebová
Bylo zřízeno v předsálí obřadní síně hlavní budovy MěÚ. Jeho chod zajišťovalo oddělení vnitřní správy MěÚ. Distribuční centrum zásobovalo 
vybrané subjekty na území ORP (lékaře a ostatní zdravotnický personál, příspěvkové organizace města, příspěvkové organizace kraje, OÚ 
spádových obcí, MP, společnosti s majetkovou účastí města…) osobními ochrannými pomůckami či dezinfekcí (včetně obalů).
V rámci dodávek zprostředkovaných Pardubickým krajem nebo dobrovolníky bylo Distribučním centrem v období od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 
zpracováno 42 dodávek pro více jak pět desítek subjektů v následujících souhrnných objemech:

Roušky 
jednorá-
zové (ks)

Resp. FFP2 
(ks)

AntiCOVID 
(l)

Persteril 
(l)

Rukavice 
(ks)

Balíček 
AKUT (ks)

Oblek 
ochranný 
(ks)

Ochranné 
brýle (ks)

Rychlotesty 
COVID-19 
(ks)

Ochranné 
štíty (ks)

Návlek 
na obuv 
(ks)

37 578 6 672 640 60 27 400 2 416 283 920 406 1990

Textilní roušky
Díky velkému počtu dobrovolníků z řad občanů, dobrovolnických skupin či zaměstnanců příspěvkových organizací města (DDM Kamarád 
a Městské muzeum) se podařilo MěÚ (odboru sociálních věcí MěÚ ve spolupráci s oddělením vnitřní správy MěÚ, mediálním asistentem 
a dobrovolníky) distribuovat seniorům (65+), Sociálním službám města, Naději o. s., zřizovaným JSDHO, městské policii a také prostřednictvím 
rouškovníků (umístěných ve vestibulu hlavní budovy MěÚ a odboru sociálních věcí MěÚ) v součtu téměř 3 000 ks textilních roušek. Dalších 
300 ks roušek dětské velikosti dodalo DDM Kamarád pro potřeby našich MŠ a ZŠ. MěÚ zajišťoval kromě organizace celé této akce také nákup 
materiálu pro výrobu textilních roušek.

Nákupy domů
V rámci této služby (probíhala v období od 17. 3. 2020 do 15. 5. 2020) zajišťovalo oddělení vnitřní správy MěÚ ve spolupráci s mediálním asi-
stentem, oddělením provozním MěÚ, dobrovolníky a firmou COOP Diskont rozvoz celkem 138 nákupů pro seniory z našeho města. Celková 
hodnota nákupů, kterou občané využívající tuto službu uhradili, činila 49.205 Kč s DPH.

Dezinfekce domů
V rámci této služby MěÚ od 22. 4. 2020 bezplatně distribuoval po 300 ml dezinfekce AntiCOVID 239 občanům našeho města. Dosud proběhlo 
6 závozů a tato služba je ve spolupráci oddělení vnitřní správy MěÚ a odboru sociálních věcí MěÚ poskytována pro občany (75+) i nadále.

Skladové zásoby OOP a dezinfekce deponované u MěÚ České Třebová
U oddělení vnitřní správy MěÚ jsou uloženy následující skladové zásoby:

Roušky jed-
norázové (ks)

Roušky 
textilní (ks)

Resp. FFP2 
(ks)

AntiCOVID 
(l)

Persteril 
(l)

Rukavice (ks) Oblek 
ochranný (ks)

Ochranné 
brýle (ks)

Ochranné 
štíty (ks)

3 050 80 265 1 800 4 900 1 27 45

Výdaje rozpočtu (kap. 19 – vnitřní správa) v souvislosti s řešením COVID-19

Celkem 4 ks bezkontaktních teploměrů pro 3 budovy MěÚ a MP. 7.744 Kč s DPH

Pohonné hmoty pro JSDHO Parník, která se s DA účastnila distribučního systému OOP v Pardubickém kraji 
(2.420 Kč s DPH). Manipulace při skládání kontejnerů s dezinfekcí (605 Kč S DPH).

3.025 Kč s DPH

Materiál na výrobu textilních roušek, ochranné štíty a materiál na jejich výrobu, dezinfekce AntiCOVID + lahve a roz-
prašovače, dávkovače (123.072 Kč s DPH). Za ochranné přepážky (42.178 Kč s DPH).

165.250 Kč s DPH

Výdaj za hromadně rozesílané SMS informujících občany (12.953 Kč s DPH). Výdaj na tisk informačního letáku „Nejste 
v tom sami“ (11.208 Kč s DPH).

24.161 Kč s DPH

CELKEM ROZPOČET MĚSTA 200.180 Kč s DPH

Z celoměstského pohledu jsou další výdaje (úhrnem ve výši 509.742 Kč s DPH) součástí rozpočtů příspěvkových organizací města.

Jiří Mareš, tajemník KŠ ORP Česká Třebová
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DOTAZNÍK OIK TV
Vážení spoluobčané,
město Česká Třebová chce zlepšovat své služby ve vztahu k vám, občanům, a  ještě více je 
přizpůsobit a přiblížit vašim požadavkům a potřebám. Obracíme se na Vás s žádostí o vyjá-
dření Vašeho názoru na otázky týkající se místního vysílání OIK TV.
Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník. Budeme rádi, pokud dále uvedenému formuláři 
věnujete chvíli svého času, pokud jste tak zatím neučinili. Čím více respondentů se do ankety 
zapojí, tím větší bude mít průzkum vypovídající hodnotu. Dotazník  je zcela anonymní, ale 
přesto Vás prosíme, aby každý vyplnil pouze jeden dotazník. 
Výstupy dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro další zkvalitnění obsahové 
náplně, nastavení vhodné programové nabídky a  umožní lépe využít finanční prostředky 
a formovat obsah vysílání.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere ani 5 minut. Dotazník je součástí Českotřebovského zpra-
vodaje (2×), dále je v tištěné podobě k dispozici na městském úřadě na podatelně, v Turistic-
kém informačním centru v Městském muzeu Česká Třebová, v Městské knihovně Česká Tře-
bová – pobočka Parník. Dotazník je možné vyplnit i online na adrese www.ceska-trebova.cz.
Dotazník je možné vyplnit a odevzdat do 31. července 2020. Po tomto datu bude prove-
deno jeho vyhodnocení.
Odevzdání je možné na  městském úřadě na  podatelně, v Turistickém informačním centru 
v Městském muzeu Česká Třebová, v Městské knihovně Česká Třebová – pobočka Parník. Dě-
kujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jiří Holý, mediální asistent města

BYLA ZVEŘEJNĚNA VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2019
Vážení občané, vzhledem k výskytu korona-
viru v České republice, byly práce na přípravě 
výroční zprávy města městského úřadu znač-
ně zpomaleny. Za toto zdržení, kvůli kterému 
byla zpráva vydána až ke  dni 1. 6. 2020, se 
velice omlouváme. Zároveň však věříme, že 
v této publikace naleznete všechny informa-
ce, které očekáváte, přehledně zpracované 
a  vhodné k  dalšímu užití dle Vašich potřeb. 
Kompletní verzi výroční zprávy najdete 
na webu města ve složce dokumentů: Výroč-
ní zprávy města a MěÚ Česká Třebová.

Jiří Holý, mediální asistent města

ZPRÁVY Z LINKY 156
ODCIZENÉ NEBO ZAPŮJČENÉ KOLO
Dne 14. 5. 2020 v 11:00 hodin byla hlídka MP 
přivolána k  supermarketu BILLA na  základě 
oznámení o  odcizení kola. Na  místě hlídka 
zjistila, že oznamovatel zde zastavil občana 
jedoucího na kole, které si poznal a které mu 
bylo odcizeno právě u marketu BILLA. Na do-
taz, odkud má kolo, uvedl, že mu kolo půjčil 
kamarád a  ten uvedl, že mu kolo půjčil jiný 
kamarád P.  M. Dotazem, kde vzal kolo on, 
bylo zjištěno, že kolo koupil od neznámého 
občana na nádraží ČD. Vzhledem k tomu, že 
věc nebylo možné vyřídit na místě, byla po-
stoupena správnímu orgánu k vyřízení.

ODHODIL PLECHOVKU NA ZEM
Dne 20. 5. 2020 v  dopoledních hodinách 
zjistila stálá služba pomocí kamerového sys-
tému u tří mladíků, kteří sportovali na  ska-
teparkovém hřišti na Lhotce, že jeden z nich 
při odchodu ze hřiště odhodil plechovku 
od  nápoje na  zem. Hlídka MP mladíky do-
stihla, vrátili se zpět na  hřiště a  nepořádek 
po sobě uklidili. Věc byla vyřešena na místě 
domluvou.

NAKUPOVALA ZADARMO
Dne 21. 5. 2020 v  15:45 hodin vyjela hlídka 
MP do  supermarketu Kaufland, kde ostra-
ha zadržela zákaznici s  odcizeným zbožím. 
Hlídka MP na místě zjistila, že občanka D. G. 
nakupovala zboží, ale při procházení kolem 
pokladny se jí platit nechtělo. Byla zadrže-
na ostrahou a  nakonec si zboží odkoupila. 
Za  své jednání byla odměněna v  příkazním 
řízení.

OBTĚŽOVAL KOUŘEM SOUSEDY
Dne 24. 5. 2020 ve 12:33 hodin bylo oznáme-
no na služebnu MP, že na ulici Břízky někdo 
pálí pneumatiky. Po příjezdu hlídky MP bylo 
zjištěno, že u  jednoho domu hoří na  zahra-
dě oheň. Muž, který se nacházel u ohně, byl 
vyzván, aby oheň uhasil. Na výzvy k uhašení 
ohně a  k  prokázání totožnosti nereagoval 
a  to ani po  příjezdu Policie ČR. Na  základě 
místní znalosti byla zjištěna totožnost muže 
J. D., který k nemovitosti neměl žádné vlast-
nické právo. Protože se událost nepodařilo 
vyřídit na  místě, byla oznámena správnímu 
orgánu k vyřízení.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

PARTNERSKÉ VZTAHY ČESKÁ TŘEBOVÁ – AGRATE BRIANZA STÁLE FUNGUJÍ

Na konci března měli žáci ZŠ Ústecká opět vyjet na návštěvu kamarádů do Itálie. Když začala 
být situace vážnější, po vzájemné domluvě bylo zřejmé, že se letošní jarní výměna neusku-
teční. Nikdo ale nevěděl, jak vše bude dále vypadat. Od našich italských kamarádek-učitelek 
jsme se postupně dozvídali, jak probíhá karanténa u nich. Ke konci dubna u nás již všichni 
měli dostatek roušek, v Itálii tomu ale tak nebylo. Proto jsme se domluvili a 5. května jsme 
poslali poštou do Itálie balíček, který obsahoval 65 roušek pro děti a dospělé. Naštěstí jsme 
zjistili, že poštovní spojení již funguje. Po měsíčním netrpělivém čekání na reakci našich přátel 
jsme se šli zeptat, jak to s naší zásilkou, u které jsme si připlatili i za rychlejší doručení, vypadá. 
4. června jsme tedy dostali odpověď, že právě ten den přiletěla zásilka do Malpensy, což je 
jedno z milánských letišť. Ani se nám té odpovědi nechtělo věřit. Nějak jsme nechápali, že 
zásilka ležela celý měsíc v České republice, když už by měla nějakou dobu sloužit v Agrate 
a okolí. O to radostnější byla zpráva, kterou jsme dostali 5. června ráno, že zásilka je už skuteč-
ně v rukou našich přátel, kteří je rozdali tam, kde to potřebovali. Druhou další dobrou zprávou 
je to, že jsou naši přátelé v pořádku a snad nebude tak dlouho trvat a budeme se zase moci 
setkat osobně.                Hana Frühaufová 

ZAVŘEL SE NA TOALETĚ
Dne 26. 5. 2020 v  16:36 hodin byla hlídka 
MP přivolána na městskou polikliniku v ulici 
Masarykova, kde se údajně na toaletě někdo 
zamkl. Po příjezdu hlídky na místo byl dotyč-
ný vyzván, aby odemkl. Po  chvíli tak učinil. 
Hlídka na  místě zjistila, že se jedná o  D. S., 
po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Vzhledem 
k  těmto skutečnostem byl převezen na  Ob-
vodní oddělení Policie ČR, která si muže pře-
vzala k dalším úkonům.

VADIL MU ODPADKOVÝ KOŠ
Dne 30. 5. 2020 ve  23:05 hodin řešila hlíd-
ka MP na  základě oznámení občana D. P., 
kterému zřejmě vadil odpadkový koš, pro-
to do  něho začal kopat. Muž byl dostižen 
a k celé věci se přiznal. Nepořádek, který způ-
sobil, po sobě uklidil, škoda na koši nevznik-
la. Věc byla vyřešena v příkazním řízení.

POSILŇOVALI SE V PARKU ALKOHOLEM
Dne 5. 6. 2020 ve  21:00 hodin při kontrolní 
činnosti zjistila hlídka MP tři mladíky v  par-
ku u  TESCA, kteří se posilňovali alkoholem. 
Na místě bylo zjištěno, že ani jednomu z nich 
nebylo ještě 18 let, a jeden z nich byl dokon-
ce nezletilý. Ten byl předán rodičům a  věc 
bude řešena ve správním řízení.

Petr Vencl, velitel MP

Textilní roušky pro Agrate Brianza



Dotazník OIK TV
1. Věk respondenta:

18–30 let
30–40 let
40–50 let
50–60 let
60–70 let
70 let a více

2. Jste stávajícím uživatelem videobsahu OIK TV?
ano
ne
uvažuji o připojení
nejsem uživatelem a neuvažuji o připojení

3. Prostřednictvím kterého média sledujete OIK TV?
televize
webové stránky OIK TV
kanál YouTube
Facebook 

4. Využíváte vysílání OIK TV primárně jako zdroj informací 
o dění ve městě?

ano
ne

5. Jste spokojen/a s programovou skladbou 
a s obsahovou náplní?

ano
ne

6. Který z programů sledujete pravidelně?
Kam v našem regionu
Zprávy regionu
Magazín NAŠE MĚSTO: Česká Třebová
nesleduji pravidelně (sleduji občas)
náhodně při přepínání stanic

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o aktuálním dění 
ve městě? (Pokud je využíváte, prosíme ohodnoťte číslem 1–5) 
(1 velmi přínosné, 5 bez přínosu)

OIK TV
webové stránky města
sociální sítě a mobilní aplikace města
úřední deska 
tištěný Českotřebovský zpravodaj
jiný tištěný zdroj: ………………………………
jiný on-line zdroj:………………………………

8. Jak často sledujete vysílání OIK TV?
každý den
dvakrát týdně, když je premiéra zpráv (úterý, pátek)
méně než jednou za týden
nesleduji vůbec

9. Jaká témata Vás nejvíce zajímají?
dění ve městě (např. připravované investiční záměry…)
dění na radnici (např. jednání zastupitelstva města)
kultura
sport
pozvánky na akce

10. Vyhovuje Vám periodicita zpráv? 
ano
ne

11. Co byste rádi zlepšili na programové nabídce, 
jaká témata ve vysílání postrádáte? Doplňte.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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SMARAGDOVÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Míle 
a Mirkovi Hamplovým, kteří 24. 7. 2020 oslaví 
55. výročí od uzavření manželství. Děkujeme 
za jejich lásku a za život, který nám dali. Pře-
jeme pevné zdraví a jen to nejlepší.
Za všechny, kteří je mají rádi, Jitka a Mirka – 
dcery s rodinami.

KAMENNÁ SVATBA
Manželé Jiřina a  Jan Peringerovi z  České 
Třebové vzpomenou dne 10. července 2020 
významné výročí v jejich společném životě – 
65 let od uzavření manželství.

Jménem vedení města Česká Třebová se připojujeme 
ke gratulaci a do dalších let přejeme manželům pevné 
zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.

SŇATKY
Lukáš Petr, Česká Třebová 
a Lenka Doležalová, Ždírec nad Doubravou
Josef Jílek, Třebovice 
a Radka Pejřimovská, Třebovice
Jiří Pilgr, Přívrat 
a Barbora Půlpánová, Pardubice
Martin Man, Česká Třebová 
a Petra Musilová, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

ŽIVOTNÍ JUBILEA  
V ČERVENCI OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
70 let
Ing. Markl Josef 2. 7. 1950 Parník
Vondráček Ladislav 2. 7. 1950 Česká Třebová
Šotolová Milada 6. 7. 1950 Česká Třebová
Hloušek Jiří 8. 7. 1950 Parník
Adámková Jindřiška 10. 7. 1950 Česká Třebová
Kostlán Josef 14. 7. 1950 Parník
Hruška Vítězslav 21. 7. 1950 Česká Třebová
Faltus Miroslav 23. 7. 1950 Česká Třebová
Svobodová Melanie 28. 7. 1950 Parník
Janebová Jana 29. 7. 1950 Lhotka
Klusáček Zdeněk 31. 7. 1950 Česká Třebová
Ropek Milan 31. 7. 1950 Česká Třebová
75 let
Broulíková Marie 9. 7. 1945 Česká Třebová
Smejkal František 16. 7. 1945 Česká Třebová
Hrdlička Miloš 30. 7. 1945 Česká Třebová
80 let
Szüllöová Otília 11. 7. 1940 Lhotka
Vencl Miroslav 24. 7. 1940 Česká Třebová
85 let
Plíva Jindřich 1. 7. 1935 Česká Třebová
Kovář Jaromír 27. 7. 1935 Česká Třebová
90 let
Jeník Jindřich 10. 7. 1930 Česká Třebová
Skala Václav 11. 7. 1930 Česká Třebová
Kovářová Milada 17. 7. 1930 Česká Třebová
92 let
Lancová Vlasta 21. 7. 1928 Česká Třebová
Novák Jaromír 29. 7. 1928 Parník
94 let
Fišarová Věra 23. 7. 1926 Parník
98 let
Bartošová Emilie 3. 7. 1922 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

ÚMRTÍ
Jiří Mistr (65 let), Česká Třebová
Ludmila Fritscherová (92 let), Česká Třebová
Ing. Vladimír Gluchov (89 let), Česká Třebová
Miroslav Adamský (73 let), Zhoř
Zdeněk Kučera (81 let), Česká Třebová
Miroslav Krása (66 let), Česká Třebová
Květuška Pirklová (85 let), Česká Třebová
Anna Řehořová (84 let), Česká Třebová
Bohumil Schejbal (82 let), Česká Třebová
Věra Ničová (78 let), Česká Třebová
Jana Kovářová (65 let), Přívrat
Eva Válková (73 let), Česká Třebová
Anděla Dufková (67 let), Česká Třebová
Josef Tuček (88 let), Česká Třebová
Zdeněk Dejdar (64 let), Česká Třebová
Miroslav Jasanský (76 let), Česká Třebová – 
Lhotka
Vzpomínáme.

TERMINÁL JANA PERNERA

V  České Třebové to bude na  podzim 10 let, 
co byl slavnostně otevřen multifunkční ter-
minál, který slouží k  přestupu mezi želez-
niční, veřejnou silniční a individuální silniční 
dopravou. Za  tím účelem byla zřízena i  in-
formační zařízení na  nástupištích autobusů 
i  v  podchodu k  nástupištím vlakovým, kte-
rá mají ulehčit přestupy z  jednoho druhu 
na jiný druh dopravy.
V dubnu 2020 (bohužel po termínu pro zve-
řejnění) jsem upozornil na to, že: „v podchodu 
z nástupišť železniční stanice č. 4, 3 a 2 k nástu-
pištím na  autobusy je umístěno i  informační 
zařízení o nejbližších odjezdech a nástupištích 
autobusů. Bohužel již řadu měsíců toto infor-
mační zařízení neslouží svému účelu. Protože 
se tento stav stále nemění, rozhodl jsem za-
chytit stav dne 15. 4. 2020, kdy vykazovalo stav 
uvedený na  obrázku (obrazovka je nefunkční 
/ vypnuta / v  poruše?). Nevím, kdo je zřizo-
vatelem informačního zařízení a  kdo za  jeho 
funkčnost odpovídá (OREDO, Správa železnic 
nebo město?), ale určitě by si k blížícímu 10. vý-
ročí terminál zasloužil, aby opět sloužilo svému 
účelu k plné spokojenosti cestujících.“
Mluvčím města panem Holým jsem byl upo-
zorněn, že termín pro zveřejnění v  květno-
vém zpravodaji již uplynul a  zda bych ne-
přistoupil na  to, že na  to „město“ upozorní 
a bude sjednána náprava. Dnes je 12. 6. a bo-
hužel stav je setrvalý. Bude informační za-
řízení opraveno, nebo k  10. výročí zůstane 
nefunkční?
P.S. Poznámka na  závěr. Možná by si celé 
informační zařízení o  odjezdech autobusů 
i na nástupištích zasloužilo k výroční i jakési 
„aktualizace“, když by zde bylo možno, např. 
zjistit i  případné zpoždění autobusů atd. 
Dnešní stav totiž v  čase odjezdu autobu-
su toto oznámení zruší bez náhrady a  příp. 
zpoždění cestující nezjistí.

Stanislav Hájek, občan města
REAKCE NA TEXT  
„TERMINÁL JANA PERNERA“

Rád bych ještě jednou, ale tentokrát veřejně, 
panu Hájkovi poděkoval za  jeho dubnové 
upozornění na  nefunkční obrazovku v  pod-
chodu nádražní budovy. Na  základě toho-
to podnětu jsem ihned po  jeho obdržení 
o problému informoval zástupce společnosti 
Eko Bi s.r.o., která má terminál Jana Pernera 
ve své péči. Vzhledem ke skutečnosti, že pro-
voz těchto zařízení zajišťuje pro Eko Bi s.r.o. 
jiná společnost, byla v  součinnosti s  odbo-
rem rozvoje města a  investic vystavena ob-
jednávka na opravu výše zmiňovaného zaří-
zení. Věřím, že k nápravě dojde v blízké době.

Jiří Holý, mediální asistent města

První číslo Českotřebovských novin, dnes 
vycházejících pod názvem Českotřebov-
ský zpravodaj, vyšlo v červenci 2016. Po-
kud si chcete připomenout, jak se toto 
městské periodikum měnilo, podívejte se 
do  archivu starších čísel webové stránky 
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz. 

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
KAM S NÍM…

....je trošku parafráze klasika, ale v současné 
době se opět začíná řešit stav parkování vo-
zidel ve městě. Bohužel neustále slyšíme, co 
kde vybudovat nebo zbourat jen proto, aby 
bylo kde zaparkovat plechového oře. Jen pro 
zamyšlení – má obec sloužit lidem a nebo au-
tům? Je potřeba si uvědomit, že stání vozidla 
na komunikaci je „služba“, nikoliv zakotvené 
právo. Pokud dříve bylo jedno auto na ulici, 
tak to nikomu nevadilo. Bohužel dnes chce 
každý vyhrazené místo nejlépe před svo-
jí brankou. Ale ulice je dle zákona veřejné 
prostranství a stát tam, pokud to není zaká-
záno, může kdokoliv. V  okrajových částech, 
kde již každý člen rodiny má jedno vozidlo 
a dojíždí s ním do zaměstnání, asi nelze tento 
počet vozidel změnit. Pokud v centru pořídí-
me nová parkovací místa, problém okolních 
ulic to nevyřeší a  ani město nemá dostatek 
finančních zdrojů na  zajištění parkovacích 
míst pro všechny. Proto zkusme být k  sobě 
ohleduplní a  nenechme vraky nebo nepo-
jízdná vozidla tam, kde můžou uvolnit místo. 
Pokud máme parkování ve dvoře nebo vlast-
níme garáž, nepoužívejme je jako skladiště. 
Vozidla přibývají, míst k  parkování je ome-
zené množství. Zamysleme se, kde je možno 
parkovat například šikmo a tím navýšit počet 
parkovacích míst bez větších nákladů. Pokud 
máte nějaké nápady, napište nám na náš FB: 
https://www.facebook.com/piratiCT/. Děku-
jeme za  Vaše náměty. Rádi se je pokusíme 
zrealizovat. BUDOUCNOST ŘEŠÍME TEĎ.

Jiří Ducháček, Česká pirátská strana

Informační zařízení mimo provoz
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Dne 8. července 2020 
uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan František Soldán.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: syn, dcera s rodinou.

Dne 20. července 2020 
uplyne 14 let ode dne, 
kdy od nás navždy 
odešel náš drahý 
manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Zdeněk Waizkorn.
Všichni, kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 29. července 2020 
uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka 
a babička, 
paní Jana Pleskotová.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: děti s rodinami.

Dne 23. července 2020 
uplynou 4 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Otakar Heger.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. července 2020 
uplyne 30 let od chvíle, 
co nás navždy opustil 
pan Jan Maco.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: manželka Renata a děti s rodi-
nami.

Dne 13. července 2020 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá manželka, 
maminka a babička, paní 
Miloslava Hůlková.
Stále vzpomínáme 
a děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi.

Manžel a synové s rodinami.

Dne 26. července 
2020 uplyne smutný 
rok od chvíle, kdy nás 
opustila moje milovaná 
maminka, 
paní Margita Borůvková.
Maminko, chybíš mi 
každičký den. 

Kdo jste ji znali, 
věnujte jí se mnou tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná dcera Marcela.

Dne 1. července 2020 
uplyne druhý rok, 
kdy nás opustila 
naše drahá dcera, 
sestra, teta a švagrová 
Jana Matějková.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 5. července 2020 
uplyne 15 let od úmrtí 
našeho tatínka 
a dědečka, 
pana Jiřího Nešického.
Stále vzpomínáme.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. 

Dana a Jirka s rodinami.

Dne 23. června 2020 
uplynul 1. smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka 
a babička, paní 
Dana Chaloupková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomíná: přítel Petr a rodina.

Dne 20. července 2020 
uplyne 7. smutný rok 
od úmrtí mé manželky, 
maminky a babičky, 
paní Milady Hicklové.

Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Ivan, manžel, Pavel a Milan, 
synové s rodinami, Ivana, dcera s rodinou.

Dne 20. července 2020 
uplyne 8 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
paní 
Jindřiška Hegerová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 9. července 2020 
uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Zdeněk Goldstein.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají: dcery s rodinami.

Dne 18. června 2020 
uplynuly 3 roky 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá maminka, 
babička a prababička, 
paní Eva Soldánová.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí spolu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: syn, dcera s rodinou.

Vzpomínky na zesnulé
jsou uveřejňovány v periodiku
na základě objednávky
u Pohřební služby městské společnosti
Eko Bi, s. r. o, která sídlí na adrese
Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Pracovní doba
Po–Pá 7:00–15:30 hod.
733 615 000, krematorium@ekobi.cz.

Pro převoz zesnulých a případné dotazy
volejte kdykoliv 733 615 000.
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CESTA TEXTILNÍHO ODPADU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Množství textilního odpadu v posledních letech roste přímo raketově. Jen v  loňském roce 
vyprodukovali občané České Třebové přes 40 tun tohoto odpadu. Řetězce nabízející rychlou 
a levnou módu útočí na naše smysly a nutí nás kupovat stále nové a nové oblečení. A co s tím, 
které se nám kupí ve skříni a už nás omrzelo? Kam s ním? 
V případě, že obnošené oblečení hodíme do koše, putuje jako příměs komunálního odpadu 
do spalovny, nebo – v případě našeho města – na skládku. Skončí-li oděv na skládce, dochází 
při jeho rozkladu k úniku metanu, skleníkového plynu, který přispívá ke globálnímu oteplo-
vání. Barviva a chemikálie v oděvech obsažené se pak mohou dostat do půdy a povrchových 
vod. Alarmující je, že tento osud potká až 90 % námi už dále nechtěného oblečení. Miliony 
tun oblečení, které skončí na skládkách, znamená plýtvání zdroji, které by bylo možné dále 
využít. 
Primárně se však zkusme zastavit ještě před otázkou jejich konečného odstranění a zvážit 
nákup nového oblečení, které je dnes často zbožím určeným k rychlé spotřebě. Přenastavme 
své myšlení a vnímejme oblečení jako investici do sebe samých, ne jako jednoúčelovou po-
ložku určenou k rychlé koupi a stejně rychlému odložení. To je polovinou úspěchu. Držme se 
jednoduchosti a preferujme kvalitu. Snažme se vzniku textilního odpadu předcházet.
Když však už naše skříně přetékají, je nasnadě, že problém je třeba řešit. Pro sběr použitého 
textilu slouží ve městě kontejnery určené právě pro něj, není třeba ho odhazovat do popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad. 
Do kontejnerů na textil patří: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, zá-
věsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových 
pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty.
Do  sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, 
tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Otázka, která jistě mnohé z vás trápí, je – co se s textilem děje potom? Není zbytečné ho tří-
dit? Rádi bychom vás ujistili, že není. Textil z kontejnerů v našem městě je ručně zpracováván 
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 čistících tkanin, geo-
textilií a čistících plachetek pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmy-
slu (cca 26 %). Část textilního odpadu je zpracována na vlákna pro výrobu dalších komodit 
a kompozitních materiálů pro užití např. v textilním průmyslu, ale i stavebnictví (cca 15 %). 
Nevyužitelné zbytky končí ve spalovně, kde jsou energeticky využity – uvádí se, že výhřev-
nost textilu je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.
Kontejnerů na textil máme ve městě celkem 14 na 11 stanovištích v těchto lokalitách: 
sídliště Lhotka, sídliště Trávník, sídliště Křib, sídliště Jelenice, Na Slunečné, Kateřinská, Sema-
nínská, Bezděkov, V Lukách, U Teplárny, U Stadionu. 
Dejte textilu druhou šanci a třiďte!

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová

HISTORICKÉ VLAKY VYJEDOU 
NA KRÁLICKO I V LETOŠNÍM ROCE

Tradice jízd historických parních vlaků 
bude zachována i  v  letošním roce. Par-
dubický kraj si jízdy objedná u  dopravce 
Leo Express, který je zajistí ve  spoluprá-
ci s  Muzeem starých strojů v  Žamberku. 
Oproti předchozím letům budou vlaky 
jezdit o  pěti srpnových sobotách a  navíc 
28. září a 28. října. Trasa z České Třebové 
do Hanušovic zůstává nezměněna.
„Vzhledem k  epidemiologické situaci jsme 
dlouho nevěděli, zda historické vlaky na  Krá-
licko vyjedou i  v  letošním roce. I  díky postup-
nému rozvolňování jsme se nakonec domluvili 
se společností Leo Express a  Muzeem starých 
strojů v Žamberku, že jízdy budou i letos, i když 
v časově pozměněném režimu a v celkovém po-
čtu sedmi jízd, které budou ve všech případech 
čistě parní a  nebude tak docházet ke  střídání 
s motorovou soupravou. Trasa z České Třebové 
do Hanušovic zůstává stejná jako v posledních 
letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V čele soupravy, která by měla vyrazit v rámci 
sedmi jízd, je lokomotiva 431.032 Ventilovka. 
„Tato lokomotiva byla vyrobena v  roce 1927 
a  bude vypravena s  pěti historickými vozy, 
z  nichž jeden bude s  možností občerstvení 
a druhý služební například pro přepravu kol či 
kočárků. V  případě nepříznivých klimatických 
podmínek a zákazu provozování parních loko-
motiv bude připravena lokomotiva T435 Hek-
tor z roku 1958. U parní soupravy je plánovaná 
kapacita 190 osob,“ doplnil hejtman Martin 
Netolický.
V letošním roce budou jízdy obohaceny také 
o  doprovodný program. „V  rámci srpnových 
jízd plánujeme 1. 8., 15. 8. a 29. 8. vypravit his-
torický autobus z  Lichkova na  Dolní Moravu 
a 8. 8. a 22. 8. pak zvláštní vlaky z Dolní Lipky 
do Štítů,“ uvedl Emil Sedlařík, tiskový mluvčí 
Leo Express, který zmínil také důležitou infor-
maci týkající se jízdného: „U historických vlaků 
budou uznávány běžné tarify Leo Express a IRE-
DO s doplatkem 50 korun na podporu údržby 
a obnovy historických vozidel. U zvláštních vla-
ků do Štítů tento doplatek nebude a u autobu-
sů na Dolní Moravu budeme jezdit na základě 
našeho tarifu.“
Aktuální informace budou od  červen-
ce k  dispozici na  webových stránkách 
www.pardubickykraj.cz.

TZ Pardubický kraj

POTRÉNUJTE ŠACHY
V tomto příspěvku od šachového klubu se za-
měříme na malý trénink. Vidíte tady 3 šachové 
diagramy (A, B, C). V každém z nich je na tahu 
bílý a dává mat 2. tahem. Dokážete najít ře-
šení? Pokud ano, budeme rádi, pokud nám ty 
řešení napíšete na ivoprax@gmail.com.

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

A B C

ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY  
NOVĚ I PRO ZAČÁTEČNÍKY

Přihlášky online na  www.skola-ct.cz po  celý 
měsíc červenec. Přihlášení od 3 let věku. Vy-
učujeme streetdance, discodance, modern-
dance, nově parkour a breakdance. 
Během září si můžete tréninky zdarma vy-
zkoušet v nově rozšířeném tanečním studiu 
s  recepcí a  občerstvením. Adresa studia: 
Podbranská 971, Česká Třebová.

mailto:ivoprax@gmail.com
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UŽ TÉMĚŘ 30 LET JSOU PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ DIVÁCI
OIK TV je značka, která navazuje na původní televizní vysílání s názvem Městské televizní studio, a znamená Orlický informační 
kanál. „Jelikož vysílání bylo do roku 1999 součástí českotřebovské kabelové televize a vysílalo pouze jejím prostřednictvím, vžil se 
i název kabelovka,“ prozradil na úvod Martin Vašíček, jednatel společnosti OIK TV.

Kdy tato televize vznikla?
Příští rok tomu bude již 30 let, kdy se v Čes-
ké Třebové objevilo první vysílání. Tehdy se 
jmenovalo MTS (Městské televizní studio) 
a realizovali jej převážně divadelní ochotníci 
z tehdejšího Studia 02. Ne každý možná ví, že 
zprvu bylo vysílání rozděleno na lokalitu síd-
liště Lhotka a města. Tato parta lidí, ve které 
byli namátkou J. Doleček, J. Řehák, A. Lorenz, 
I. Cupal, R. Jasanský, K. Kubišta, J. Chudý, J. Vá-
lek, H. Válková a řada dalších, měla za sebou 
spoustu úspěšných vydání, která přinášela 
divákům týden co týden. Někteří už po  pár 
letech tento svůj koníček opustili, ale někteří 
pokračovali dále, jako např. J. Musílek. 

Má za  sebou OIK TV během své historie 
nějaké úspěchy?
Úspěšně jsme se vždy účastnili celonárodní 
soutěžní přehlídky KAFKA, když ještě existo-
vala. Navíc jsme pyšní na  to, že u  nás začal 
Václav Moravec, v  jehož stopách šla i  řada 
dalších odchovanců zdejšího vysílání. Ať už 
to byl Jaromír Chalabala (reportér a později 
„otec” magazínu Víkend na TV Nova), Tomáš 
Carba (reportér a  později šéfredaktor na TV 
Nova), Barbora Šichanová (vedoucí progra-
mu Radia Wave) anebo v poslední době Ve-
ronika Polášková (nyní CNN Prima News).

Pro která města či obce natáčíte a jaká je 
jejich finanční spoluúčast? 
Finanční spoluúčast, bez které bychom ne-
mohli existovat, nám mimo města Česká Tře-
bová poskytuje také město Ústí nad Orlicí, 
Lanškroun a Letohrad. Dohromady je to cca 
2,5 milionu ročně. Tento rok si u nás objednal 
propagaci i  Pardubický kraj ke  svému výro-
čí, ale nejedná se o stejnou spoluúčast, jako 
mají města. 

Jak funguje výběr reportáží a jejich zařa-
zení do vysílání? 
Na prvním místě je, aby diváka reportáž ně-
jakým způsobem zaujala. Snažíme se nabízet 
pestrost nejen po stránce tematické, ale také 
střídat informace z jednotlivých měst. S kaž-
dým z měst máme nasmlouvaný roční počet 
reportáží. V  České Třebové dostáváme mě-
síčně seznam reportáží, které si přeje město 
natočit. Jejich počet pak doplňujeme různý-
mi tématy. U ostatních měst je výběr témat 
na nás. Nemůžeme se zavděčit každému, ale 
za ta léta se snažíme dávat všem prostor. Na-
víc perfektně funguje naše e-mailová adresa 
(redakce@oiktv.cz), kam každý může posílat 
náměty.

Proč se některé reportáže z  akcí zařazují 
se zpožděním a  neodvysíláte je všechny 
najednou?
To, co půjde do vysílání, se mění do poslední 
chvíle. Pokud natočíme aktuálnější reportáž, 
tak ji ihned zařadíme a  ty plánované musí 
počkat. Je to stejné jako v celostátní televizi, 
kde některé nadčasové reportáže na zařaze-
ní do vysílání také čekají někdy i pět vydání. 
V  televizním vysílání má všechno svůj řád 
a  musíme se také dívat na  to, jak dlouhá je 
naše zpravodajská relace. Nemůže jedno vy-
dání být dlouhé dvacet pět minut a  druhé 
pouze pět.

Jak vypadá práce na reportáži?
Největší práci na ní má reportér. Nemusí být 
jen dobrý novinář, ale také logistik, jelikož vše 
zařizuje a domlouvá, shání náměty. Poté jde 
natáčet s kameramanem. Natočený materiál 
pak zpracuje včetně textu reportáže a dabin-
gu. Dále se reportáž sestřihá a po schválení 
redaktorem a  šéfredaktorem je připravena 
do vysílání. Redaktorovi reportáž trvá od tří 

do někdy i šesti hodin. Kameramanovi pouze 
to, co stráví natáčením.

Říká se, že nejdražší je lidská práce. Platí 
to i u televize?
Ano, ale musíme také počítat s fixními výdaji, 
které jsou spjaty s tím, abychom mohli vysí-
lat. Mimo pronájmu prostor včetně energií 
jde především o  odbavovací zařízení, které 
musí být v chodu 24 hodin denně, dále jde 
o  pronájem času v  rámci satelitní televize 
a distribuci signálu pro jiné poskytovatele TV 
signálu, než je kabelová televize. Málokdo si 
uvědomuje, že jen toto dosahuje takřka mili-
onu korun ročně.

Kde všude se lidé mohou na zpravodajství 
OIK TV podívat?
Plný 24hodinový program lze sledovat pře-
devším za pomoci kabelové televize a nebo 
IPTV či živého streamu na  našem webu. 
Dvakrát do  týdne máme svá okna i  v  rámci 
regionálnítelevize.cz, která vysílá volně také 
prostřednictvím satelitu Astra. Takže naše 
zpravodajství může vidět, kdokoliv bude 
chtít.

Jak ovlivnila natáčení v  uplynulých týd-
nech pandemie?
Pandemie ovlivnila takřka každého a  i  nás. 
Musím konstatovat, že v  nouzovém režimu 
je OIK TV již od konce ledna 2020, kdy se mi 
stal vážný úraz a  byl jsem ještě donedávna 
odkázán na invalidní vozík. Na zajištění výro-
by zpravodajských reportáží se nyní střídají 
tři redaktoři a  tři kameramani. Naštěstí se 
všichni semkli a  náš divák tento stav nepo-
znal. Jako nepoznal ani příchod nouzového 
stavu, protože nakonec jsme přinášeli infor-
mace stejně jako v  jiný čas. Museli jsme se 
samozřejmě přizpůsobit a dodržovat při na-
táčení jasně daná pravidla. Pro výrobu repor-
táží jsme navíc využívali záběry z bohatého 
archivu, který za roky působení máme, a po-
chopitelně telefonické rozhovory. Ve vysílání 
a na internetu jsme přinášeli skoro 24 hodin 
textově nejčerstvější informace. Prostě jsme 
v rámci možností jeli tzv. „naplno”.

Uvažujete o  nějakých změnách do  bu-
doucna?
Ano, je jich plno, jen je zrealizovat. Navíc nám 
na letošní rok klesla finanční pomoc od měst 
o  200 tisíc, a  to je také znát. Ale přesto by-
chom chtěli spustit nový odbavovací systém 
a s ním i novou grafiku. Ta stávající byla sice 
nadčasová, podobný styl používá např. čes-
ké CNN. Pak máme v záloze i jiná překvapení, 
ale nejprve je musíme dostat do nějaké po-
doby, aby je náš malý tým mohl realizovat.

pokračování rozhovoru na další straně >

Natáčení zpravodajské relace ZPRÁVY REGIONU, moderátorka Sandra Šebrlová / foto: Vlastimil DLouhý
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UŽ TÉMĚŘ 30 LET JSOU PRO NÁS 
NA PRVNÍM MÍSTĚ DIVÁCI
pokračování rozhovru z předchozí strany >

Jaká pro regionální televizi platí pravidla, 
resp. může kdokoliv vysílat?
Šířit televizní vysílání znamená být legisla-
tivně neustále ve střehu. Musíte podle záko-
na dodržovat řadu opatření a  jasně daných 
pravidel. Každé vysílání televize bez ohledu 
na  velikost je licencované, podléhá zákonu 
a  dohledovému orgánu. Takže i  když je nás 
„pět a půl”, musíme dodržovat zákon stejně 
jako např. Nova TV nebo Prima TV. Díky vyda-
né licenci je také garantována objektivnost, 
vyváženost zpravodajství a politická nestran-
nost. Všechny námi sdělované informace 
musí být ověřeny. Při sporech musíme dát 
možnost se vyjádřit oběma stranám a  po-
dobně. Je toho mnohem více. Ne každý také 
ví, že registraci u dohledového orgánu pod-
léhá i video zpravodajství na internetu. 

Co vás jako dlouholetého šéfredaktora 
motivuje k pokračování v práci?
Mně osobně dělá radost naše sledovanost 
a  odezva na  naše vysílání. Jsem rád za  kaž-
dou kritiku, která nás může posílit a  popo-
hnat. Málokdo ví, že rubrika KAM V REGIONU 
vznikla právě na  základě námětů diváků. 
I když naším prvořadým zaměřením je vysí-
lání, dělá mi také radost i svět internetu. Naše 
videa můžete na  našem webu sledovat již 
od  poloviny devadesátých let, ale až v  po-
slední době je vidět, jak se tento svět mění. 
Na  našem Facebook kanále dosahujeme až 
tisícových shlédnutí reportáží během 24 ho-
din od zveřejnění. Naopak sledovanost naše-
ho kanálu na  YouTube od  premiéry stoupá 
pozvolna. Je to zajímavé a dále s tím chceme 
pracovat. Dělá mi také radost, že inzerenti 
se k  nám vrací, neboť mají kladnou odezvu 
na  svou propagaci ve  vysílání OIK TV. Byl 
bych také rád, abychom se dohodli s  vede-
ním klubu na opětovném natáčení reportáží 
z českotřebovského hokeje.

A co naopak vám práci komplikuje?
Nemám rád politikaření a je to vidět i na na-
šem vysílání. I  když se vyměnila seskupení 
na  radnicích, vysíláme dál, protože jsme tu 
hlavně pro obyvatele. Za celou dobu, co toto 
vysílání dělám (od roku 1992) nikdo z vedení 
měst nevyvinul na OIK TV žádný nátlak. Proto 
mě mrzí, že se objevují snahy zatáhnout nás 
do politických bojů. OIK TV je tu pro všechny 
a věřím, že tomu tak bude i do budoucna.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
TÁBORY KLEPOU NA DVEŘE – A MY SE NA NĚ MOC TĚŠÍME

Po proběhlém období, kdy byla skautská činnost omezena – nekonaly se ani schůzky, ani akce 
– se již nyní můžeme těšit na tábory, které se uskuteční postupně během letních prázdnin.
Skautské tábory jsou vždy vyvrcholením celoroční činnosti skautských oddílů. Jednotlivé od-
díly se rozjedou po různých místech v ČR, aby si mohly užít úžasnou atmosféru táborového 
ohně, spaní v podsadovém stanu, tee-pee či přímo pod širým nebem nebo prožívat jiná dob-
rodružství. Děti se na táborech učí praktickým dovednostem, samotnému přijetí odpověd-
nosti za sebe i za ostatní. V důvěrné atmosféře známé party celého skautského oddílu si všich-
ni užijí jeden nebo dva týdny táboření a odnášejí si zážitky a mnohdy i přátele na celý život.
Letošní rok plánujeme 7 táborů a dle předpokladu se jich zúčastní 210 skautek, skautů, svět-
lušek, vlčat, roverů a rangers. Vedoucí táborů, zdravotníci i další vedoucí starší 18 let, kteří při-
pravují program pro děti nebo zajišťují zázemí táborů, si s radostí čerpají vlastní dovolenou, 
aby mohli dále šířit skautskou myšlenku a podporovat zdravou výchovu zúčastněných dětí 
a mládeže. Těchto vedoucích na letošních táborech bude přibližně 50 a každému z nich již 
nyní patří velké poděkování za to, že jsou ochotni si na tábory a obecně celoroční skautskou 
činnost vyhradit čas.

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

Voda
Výstava výtvarné skupiny Maxmilián v KC Česká Třebová
/ foto: Michal Horák

Open air koncert ve Vavřínových lázních
Justin Lavash a Jana Šteflíčková / foto: Michal Horák

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. července  2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/7 středa

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / park Javorka
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, hry 
i  nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s rodi-
či či bez doprovodu. Sraz v 16 hodin u sochy 
Šárky v  parku Javorka. Podložky na  sednutí 
budou k  dispozici na  místě. V  případě deš-
tivého počasí se akce přesouvá do  Městské 
knihovny Česká Třebová. Vstupné dobrovol-
né.

6/7 pondělí

UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA
10:00 / park Javorka
Město Česká Třebová ve  spolupráci s  Měst-
ským muzeem Česká Třebová Vás srdečně 
zve k účasti na pietním aktu k uctění památ-
ky mistra Jana Husa, které se koná u pomní-
ku mistra Jana Husa v parku Javorka. 

8/7 středa

O PALEČKOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Malé divadélko Praha. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob-
rovolné. 

9/7 čtvrtek

KAROLÍNA
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Country Česká Třebová. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob-
rovolné. 

10/7 pátek

KATARZIA SOLO
19:00 / Restaurace Vavřínovy lázně
Výrazná slovenská hudebnice vydala letos 
své čtvrté album s názvem Celibát. Katarzia, 
vlastním jménem Katarína Kubošiová, žije 
od roku 2015 v Praze a česky na svém aktu-
álním počinu dokonce i poprvé zpívá, zazní 
ale i  angličtina a  Katarzia navíc nedávno 
prozradila, že se učí španělsky. Tak uvidíme, 
co přinese její autorská budoucnost. Na Ce-
libátu se navíc podílel např. Aid Kid, jenž 
vystupoval na  pódiu CM loni s  Kittchenem, 
album mixoval Tomáš Havlen z Post-hudby, 
kterou přivítáme letos. Na novince zpívá „ne-
hanbím sa byť silná, nehanbím sa byť slabá, 
taká som“, její texty jsou však vždy silným zá-
žitkem, stejně jako živá vystoupení. Katarzia 
odehrála svůj první koncert roku 2012, je dr-
žitelkou slovenské hudební ceny Radio Head 
Awards, doposud vydala čtyři alba – Gene-
rácia Y, Agnostika, Antigona a právě Celibát. 
Vstupné 150 Kč. Spolupořadatelem je klub 
Modrý trpaslík.

ŽENY V BĚHU
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film (ČR). Pořádá Kulturní centrum Česká Tře-
bová. Vstupné dobrovolné. 

15/7 středa

OŠKLIVÉ KAČÁTKO
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Kaká. Pořádá Kulturní cen-
trum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné. 

16/7 čtvrtek

CONCRETE SAFARI 
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Hip hop, reggae. Pořádá Kulturní 
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovol-
né. 

17/7 pátek

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film (ČR). Pořádá Kulturní centrum Česká Tře-
bová. Vstupné dobrovolné. 

22/7 středa

O DRAKOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadýlko z  pytlíčku. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob-
rovolné. 

23/7 čtvrtek

GAZDINA ROBA
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Folkrock. Pořádá Kulturní centrum 
Česká Třebová. Vstupné dobrovolné. 

24/7 pátek

RODIČE NA TAHU
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film (USA). Pořádá Kulturní centrum Česká 
Třebová. Vstupné dobrovolné. 

29/7 středa

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. SemTamFór. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné. 

30/7 čtvrtek

HANA KOSNOVSKÁ  
A VERONIKA HLOŽKOVÁ
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Acoustic-pop Pardubice. Pořádá 
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné 
dobrovolné. 

31/7 pátek

KULTURNÍ ÚDERKA
19:00 / Restaurace Vavřínovy lázně
Kvarteto muzikantů z  Brna a  Sarajeva, žijící 
v ČR, se vrací s novým albem (Indies Happy 
Trails Records). Poměrně syrová záležitost, 
zvukově i  pocitově sahající od  psychedelic-
kého blues 60. let po  americkou klubovou 
scénu reprezentovanou třeba Jon Spencer 
Blues Explosion. Kulturní úderka má však 
svůj zvuk, svůj projev, byla, je a  bude vždy 
autentická. Nerozpakuje se pracovat s  jem-
ným zvukem akustické kytary nebo naopak 
elektrickým nášupem, ve  kterém ale najde-
te třeba i  klávesy či prostor pro bubeníka. 
Vstupné 100 Kč. Spolupořadatelem je klub 
Modrý trpaslík.

BAJKEŘI
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film (ČR). Pořádá Kulturní centrum Česká Tře-
bová. Vstupné dobrovolné. 

VÍCEDENNÍ AKCE
10-11/7

DEKSTONE STREETBALLHUS
#24 pocta Kobemu Bryantovi
Areál Gymnázia Česká Třebová
23. ročník streetballového turnaje včetně 
bohatého doprovodného programu pro 
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všechny. Na  páteční večer je naplánováno 
promítání filmu. V sobotu vedle turnaje ne-
budou chybět individuální soutěže, BALL IS 
zóna, pohybové aktivity pro děti a  charita-
tivní akce. Patrony letošního ročníku turnaje 
jsou moderátoři České televize Barbora Čer-
nošková a Jiří Kalemba. V případě špatného 
počasí se akce přesouvá na zimní stadion.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin. Bě-
hem svátků otevřeno takto: v  neděli 5. čer-
vence: muzeum, TIC a  přístupné památky 
otevřeny dle běžné otevírací doby, v pondělí 
6. července otevřena pouze kaple Panny Ma-
rie Pomocné dle běžné otevírací doby.

11/6–30/8

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

7/7–16/8

Z KOZLOVSKÉ CHALOUPKY
Výstavní síň kulturního centra
Výstava Z  kozlovské chaloupky bude ote-
vřená bez vernisáže v  úterý 7. června 2020 
ve výstavní síni kulturního centra. Z důvodu 
rekonstrukce není Chaloupka Maxe Švabin-
ského v  letošní sezóně přístupná, proto si 
část jejího interiéru a  vybrané reprodukce 
Švabinského děl budou moci návštěvníci 
prohlédnout v  kulturním centru. Otevře-
no denně 9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

červenec–srpen

VODA
Městská knihovna
Výstava členů výtvarné skupiny Maxmilián.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – nově zpřístupněn bez nutnosti objednání
Červenec–srpen: otevřeno od úterý do soboty 9–12 a 13–17 hodin, v neděli 13–17 hodin
Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být omezen během konání církevních obřadů.
Z důvodu rekonstrukce je vstup bočním vchodem z Hýblovy ulice.

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

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

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu rekonstrukce bude Chaloupka Maxe Švabinského 
v Kozlově po celou sezónu 2020 uzavřena. 

Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách mu-
zea www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz.

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondě-
lí 8–18 hodin, během svátků otevřeno takto: 
v neděli 5. července: muzeum, TIC a přístup-
né památky otevřeny dle běžné otevírací 
doby, v pondělí 6. července otevřena pouze 
kaple Panny Marie Pomocné dle běžné ote-
vírací doby. 

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

VÝSTAVA V KULTURNÍM CENTRU
Výstava Z  kozlovské chaloupky bude ote-
vřená bez vernisáže v  úterý 7. června 2020 
ve výstavní síni kulturního centra. Z důvodu 
rekonstrukce není Chaloupka Maxe Švabin-
ského v  letošní sezóně přístupná, proto si 
část jejího interiéru a  vybrané reprodukce 
Švabinského děl budou moci návštěvníci 
prohlédnout v kulturním centru. 
Výstava potrvá do  neděle 16. srpna 2020. 
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin. Vstup-
né dobrovolné.

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

Městské muzeum  
Česká Třebová

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

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

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

E-mail: ic@mmct.cz

KULTURNÍ CENTRUM 
PŘIPRAVUJE
Letní kinematograf 3.–8. srpna 2020

Výstava Perpetuum mobile /foto: Michal Horák

https://www.facebook.com/mmctcz


HLAVA POHANSKÉHO BOHA Z JAVORKY
Městský park Javorka se těšil značné oblibě 
nejen obyvatel České Třebové už od  svého 
založení roku 1885. Tomu odpovídala péče, 
kterou její zřizovatel – místní okrašlovací 
spolek – věnoval vybavování rozmanitými 
stavbičkami a ovšem sochařskou výzdobou. 
Někdy brzy po  založení parku se součástí 
dekorativní výbavy stala také socha antic-
kého vládce moří Neptuna. Figura v  životní 
velikosti byla osazena na kamenný ostrůvek 
uprostřed javoreckého rybníčku, tedy tam, 
kde dnes spočívá zpodobení českého hastr-
mánka. 
Jak to přesně bylo s  pořízením Neptuna 
pro Javorku, není jisté, nevíme ani kdo, ani 
za  jakých okolností tak učinil. Existují totiž 
dvě možné verze výkladu. Podle jedné měl 
nejmenovaný Českotřebovan vidět přísluš-
nou sochu na jakési výstavě ve Vídni a zde ji 
také pro Javorku zakoupit. Podle druhé šlo 
o  rozhodnutí členů okrašlovacího spolku, 
kteří ji vybrali a zakoupili přímo od pražské-
ho výrobce. Tato druhá je možná o chloupek 

pravděpodobnější. Víme totiž, že náš čes-
kotřebovský Neptun byl vyroben v  továrně 
na  kachlová kamna a  jiné výrobky z  pálené 
hlíny J. Sommerschuha, která v Praze v inkri-
minované době skutečně existovala. 
Co je na celé záležitosti s Neptunem mimo-
řádně zajímavé, je autorství modelu, podle 
kterého ve  jmenované továrně tyto deko-
rativní figury vyráběli. Původní model totiž 
vyšel někdy kolem roku 1868 z  ruky tehdy 
velmi mladého, začínajícího sochaře Jose-
fa Václava Myslbeka (1848–1922), který byl 
v  té době žákem Josefa Matyáše Trenkwal-
da na  pražské Akademii výtvarných umění 
(1868–1872). A jelikož v letech 1867–1870 se 
Myslbek dělil o ateliér s dalším významným 
českým sochařem Václavem Levým (1820–
1870), je možné, že model Neptuna vznikl 
právě tam. Mohlo jít o nějakou školní práci, 
jejímž prodejem výše jmenované továrně si 
Josef Václav vylepšil studentský rozpočet. 
Českotřebovský Neptun byl tedy sice to-
várním způsobem vyrobený kus, který ale 

měl svou výtvarně uměleckou cenu. Jednak 
představoval jednu z  nejranějších realizací 
zakladatele moderního českého sochařství, 
jednak roku 1929 (kdy Vojtěch Volavka se-
stavil soupis díla J. V. Myslbeka) už existoval 
jeden jediný dochovaný exemplář vzniklý 
podle Myslbekova modelu, a to právě v čes-
kotřebovském městském parku.
Zdá se, že majestátný Neptun přibyl do čes-
kotřebovské Javorky někdy v  polovině de-
vadesátých let 19. století. Na  svém skalisku 
postával několik desetiletí. Bohužel vlhkost, 
která z  vodní nádrže vzlínala vzhůru, rozru-
šila pálenou hlínu natolik, že snad někdy 
na přelomu třicátých a čtyřicátých let 20. sto-
letí figura spadla a její trosky měly být ze dna 
rybníčku vyloveny až v 50. letech při čištění 
jeho dna. To už zůstala kompaktní jenom 
hlava. 
Zachráněná a  do  dnešních dnů dochova-
ná hlava antického vládce vod se nachází 
ve sbírkách Městského muzea Česká Třebová. 
Má výrazné, pravidelné rysy zralého muže, 
poněkud skloněné čelo odpovídá Neptuno-
vu pohledu zaměřenému kdysi na vodní hla-
dinu. Mocný vous podtrhuje vladařský maje-
stát. V tomto torzu, v jeho vyvinuté plasticitě, 
ušlechtilém klidu i  jasných tvarech můžeme 
docela dobře nahlédnout neorenesanční 
východiska autora Josefa Václava Myslbeka, 
zásadního sochaře domácí generace Národ-
ního divadla. 
Čas plyne a  rybníčku v  Javorce už dávno 
vládne trochu neohrabaný, ale populární 
Hastrman vytvořený místním výtvarníkem 
Karlem Tomšem. Už jen krásná Neptunova 
hlava deponovaná v  českotřebovském mu-
zeu tak dává vzpomenout, že i  této hladině 
kdysi vévodil sebevědomý, statný a  mocný 
antický bůh. 

Ludmila Marešová Kesselgruberová, městské muzeum
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Neptun – torzo, věnované muzeu roku 1956 tehdejším MNV. Inv.č. 11-B-81. Foto: Michal Horák

Javorka na přelomu 19. a 20. století

Javorka kolem roku 1910
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ 

KRUH PŘÁTEL HUDBY VYHLAŠUJE PRO SEZÓNU 2020/2021          59. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
15. září 2020

KAREL HAMPL (HOUSLE), JANA HAMPLOVÁ (KLAVÍR),  
MICHAELA KUBIŠTELOVÁ (SOPRÁN)
Několik houslových skladeb s doprovodem klavíru a sopránové árie 
s klavírem a houslemi.

Karel Hampl – pochází z České Třebové, houslista, absolvent konzer-
vatoře v Kroměříži a brněnské JAMU. Během studia na JAMU aktivně 
působil jako hostující člen v Ensemble Opera Diversa, ve Filharmonii 
Bohuslava Martinů ve  Zlíně a  ve Vysokoškolském uměleckém sou-
boru v  Pardubicích. Od  roku 2015 pracoval jako manažer Státního 
komorního orchestru v Žilině. Od letošního února je jeho ředitelem.  
Jana Hamplová – absolvovala konzervatoř v Žilině. Již během studia 
se úspěšně zúčastnila několika interpretačních soutěží a kurzů. V sou-
časné době zastává místo korepetitorky na konzervatoři v Žilině.
Michaela Kubištelová – vynikající slovenská sopranistka. Od r. 2016 
externě spolupracuje s  Pražským filharmonickým sborem. Zároveň 
působí jako pedagožka zpěvu na konzervatoři v Žilině a aktivně se 
věnuje koncertní činnosti.

listopad 2020 

JAN OSTRÝ (FLÉTNA), SILVIE JEŽKOVÁ (KLAVÍR),  
LIBOR MAŠEK (VIOLONCELLO)
Pocta Ludwigu van Beethovenovi

Jan Ostrý – nejvyhledávanější flétnista současné generace. Vystupo-
val na významných koncertech a festivalech, mimo jiné na festivalu 
Styriarte v Grazu, Pražském jaru, Smetanově Litomyšli, festivalu Con-
centus Moraviae (s PKF a J. Bělohlávkem) a řadě dalších. 
Silvie Ježková – uznávaná klavíristka. Soustavně se věnuje komorní 
hře v různých nástrojových kombinacích. 
Libor Mašek – patří mezi významné české violoncellisty, kteří svou 
koncertní činnost dělili mezi barokní a moderní verzi svého nástroje. 
Úzce spolupracuje s Collegiem 1704 pod vedením Václava Lukse, čas-
to hraje continuo na koncertech souborů Musica Florea, Collegium 
Marianum, Ensemble Inégal a dalších.

prosinec 2020 

ŠTĚPÁN RŮŽIČKA (ZPĚV), ROSE MELODY (SWINGOVÁ 
KAPELA), AMEDEUS KVARTET (SMYČCOVÝ KVARTET)
Tenorová antidepresiva – koncert složený ze slavných melodií po-
pulární i klasické hudby v unikátním obsazení malého swingového 
orchestru, smyčcového kvartetu, dvou tenorů a  krásné zpěvačky. 
V průběhu večera zazní melodie českého i světového repertoáru z dí-
len velikánů kantilénové tvorby. Těšit se tak můžete například na pís-
ně Con Te Partiro, Láska prý, Funiculi Funicula, Caruso, Strangers In 
the Night nebo na muzikálové melodie, jako je Maria, ale i na úryvky 
z českých oper a operet včetně motivů z Prodané nevěsty. 

leden 2021 – 

JOSEF ŠPAČEK (HOUSLE), MIROSLAV SEKERA (KLAVÍR)

Josef Špaček – mladý český houslista, který se rychle etabluje jako 
jeden z nejlepších houslistů své generace. V květnu roku 2012 se stal 
jedním z  finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v  Bruselu; 
v  roce 2009 zvítězil v  mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla 
(Nový Zéland). V současné době kombinuje úspěšnou sólovou dráhu 
s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Česká mutace časo-
pisu Forbes ho zahrnula mezi „třicítku nejvlivnějších lidí pod třicet“.
Miroslav Sekera – výtečný a vyhledávaný český klavírista. Pravidel-
ně spolupracuje s  Českým rozhlasem, mezzosopranistkou Dagmar 
Peckovou, houslistou Josefem Špačkem či hornistou Radkem Babo-
rákem.

únor 2021

SLAVIC TRIO:
BARBORA TRNČÍKOVÁ (HOBOJ), ANNA SYSOVÁ (KLARINET),  
PETR SEDLÁK (FAGOT)
Soubor byl založen v  r. 2018. První samostatný koncert absolvovali 
v červenci 2018 pod vedením členů Berlínské filharmonie – flétnisty 
Egora Egorkina a fagotisty Václava Vonáška. V roce 2018 získalo trio 
1. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském Chieri 
a v roce 2019 se stalo laureátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 
v Praze. 

březen 2021

DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ  
A JIŘÍ HOŠEK (VIOLONCELLA)  
Vynikající mladá violoncellistka Dominika Weiss Hošková se po  ná-
vratu ze zahraničního studia v  Jeruzalémě dnes řadí k  nejvýrazněj-
ším osobnostem současné české violoncellové školy, což dokázala 
i v řadě prestižních mezinárodních soutěží. Se svým otcem a učite-
lem, renomovaným violoncellovým virtuózem a mnohaletým peda-
gogem pražské HAMU doc.  Jiřím Hoškem, laureátem Mezinárodní 
violoncellové soutěže Pražského jara 1980, také vystupuje doma 
i v zahraničí. Jejich vystoupení jsme mohli vidět také v České televizi 
v rámci Adventních koncertů. U nás zazní program: J. Haydn a A. Kraft 
– učitel a žák.

duben 2021

Bonusový koncert KPH
MARTINA MIKULECKÁ (HOUSLE), MAGDALÉNA ŠPIČÁKOVÁ 
(FLÉTNA), MARTINA PLOCKOVÁ (KLAVÍR),  
ORCHESTR BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ 
Koncert bývalých spolužaček z českotřebovské ZUŠ, nyní studentek 
hudebních konzervatoří v  Brně a  Pardubicích. V  druhé části večera 
zazní skladby v podání Orchestru bývalých žáků ZUŠ pod vedením 
Jitky Novákové.

květen 2021

LEOŠ ČEPICKÝ (HOUSLE), MICHAL KAŇKA (VIOLONCELLO),  
IVAN KLÁNSKÝ (KLAVÍR) 

Leoš Čepický – velmi úspěšný český houslista. Několikrát se zúčast-
nil festivalu Smetanova Litomyšl. Vyučuje hru na  housle na  HAMU 
v Praze, v září 2010 byl jmenován vedoucím její strunné katedry. Již 
během svých studií se stal primáriem světově uznávaného Wihanova 
kvarteta, jehož členem je dodnes. 
Michal Kaňka – jeden z  nejvyhledávanějších violoncellistů v  Evro-
pě. Na svém kontě má více než 40 sólových CD. Již 32 let je aktivním 
členem světově uznávaného Pražákova kvarteta a od dubna 2017 je 
také violoncellistou úspěšného Wihanova kvarteta.
Ivan Klánský – patrně nejuznávanější český klavírista současnosti. 
Své interpretační zkušenosti úspěšně propojuje se svou pedagogic-
kou činností. Člen světoznámého Guarneri Tria Prague. Jeho peda-
goggická činnost dala světu nastupující klavírní hvězdy Iva Kahánka 
a Martina Kasíka.

Sleva 50 % na Hudební festival Antonína Bennewitze.
Sleva 50 % na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka.

Změna programu vyhrazena.

Podmínky předplatného a přihlášku naleznete na další straně.
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PŘIHLÁŠKA 
NA 59. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ KPH – SEZÓNA 2020/2021

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení ..............................................................................................................................................

Adresa ...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Cena předplatného .............................................................................................................................700 Kč

Skupinová abonentka pro 2 osoby ..........................................................................................  1 200 Kč

Skupinová abonentka pro 3 osoby ..........................................................................................  1 500 Kč

Souhlasím se zasíláním novinek týkajících se KPH Česká Třebová na  můj výše uvedený 
e-mail.

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

 Podpis (razítko)

PODMÍNKY KONCERTNÍHO 
PŘEDPLATNÉHO SEZÓNA 2020/2021

a) Každý přihlášený získává zlevněné vstup-
né a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 700 Kč. Skupino-
vá abonentka: pro 2 osoby 1 200 Kč, 
pro 3 osoby 1 500 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení kon-
certů nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné 
akce, na  akce mimořádné (bonusové), zařa-
zené do předplatného, má každý předplatitel 
při nákupu vstupenky 50% slevu, místo není 
rezervováno.
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, 
kterou se při navštívení koncertu prokáže. 
Na průkazce je uvedena řada a číslo stálého 
sedadla. Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám 
zašleme na základě přihlášky, hotově v kan-
celáři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude 
propagována na plakátech a v mediích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději 
do 20. 7. 2020. 
i) Řádně vyplněné přihlášky s  plnou a  čitel-
nou adresou zasílejte poštou na adresu: Kul-
turní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, 
telefon 465  532  805. Můžete je též vhodit 
do připravené schránky v Inf. centru MěÚ.

SVATOHORSKÁ ULICE NA STARÉM TRÁVNÍKU
pokračování článku z titulní strany >
K chalupě čp. 306 vedla i druhá z přístupových cest, vycházející při-
bližně proti vchodu do Pucholtova hostince. Té se, dle jména maji-
telky přilehlého stavení čp. 161, Kateřiny Voříškové, říkalo Voříškova 
ulička. Do  ulice Svatohorské Voříškova ulička ústila kolem domku 
Hartmanova, později Páchova čp. 165. Třetí z cest, vedoucích do ulice 
Svatohorské, bylo jakési pokračování přístupu ke garážím pod Malou 
scénou, a vedoucí přes Kozlovskou ulici do ulice Svatohorské. I tato 
ulička byla pojmenována podle jména majitelů sousední chalupy 
čp. 156 (později Gregarova) – ulička Rybenských. 
Vedle evangelického kostela stávala řada stavení, vyplňující prostor 
až k zahradě již vzpomenutého domku malíře Havelky čp. 1465. Nás 
však budou zajímat první čtyři z  nich, neboť právě na  jejich místě 
se dnes rozprostírá nově budované hřiště. Prvním z nich byl domek 
Pavláskův čp. 151. Pavláskovi měli tři dcery a tak zde, po jejich pro-
vdání, žili současně tři rodiny. Sousedním stavením byl přízemní 

domek Broulíkův čp. 778, který v minulosti s čp. 151, tehdy rovněž 
přízemním, tvořil jeden celek. Hned vedle, v zahradě, za plaňkovým 
plotem, pod vysokou hruškou, stávala roubená chalupa čp. 458 obý-
vaná rodinami Vaňousovou a Gregarovou. Žil zde Josef Vaňous, bý-
valý příslušník Svazu Československé domobrany z Itálie. Posledním 
ze stavení byl domek Gregarův čp. 152. Jeho majitelem byl strojmistr 
státních drah Josef Gregar. S  jeho dcerou Boženkou se oženil zdej-
ší dlouholetý a oblíbený dětský lékař MUDr. Vasyl Melnyk, který zde 
prožil několik let života. 
Starý Trávník osiřel v  roce 1975, kdy byly zdejší domky vykoupeny 
a  jejich obyvatelé dostali nové ubytování, většinou v  panelových 
domech v Habrmanově ulici. Přelom roku 1977 a 1978 udělal tečku 
za již prázdným a neobývaným starým Trávníkem. Postupně byly ro-
zebírány střechy domků a následně těžká stavební technika započala 
s jejich likvidací, aby uvolnila místo pro staveniště nového sídliště. 

Martin Šebela

Stavba dětského hřiště na současném sídlišti Trávník, červen 2020. Foto: Michal Horák Starý Trávník / archiv Martina Šebely
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna je od 1. července otevřena v letní provozní době. Návštěvníci mohou vyu-
žívat všechny služby knihovny bez omezení.
Další informace naleznete na  webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo 
https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 
732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

NOVÁ VÝSTAVA
V červenci a srpnu bude v knihovně k vidění 
výstava členů výtvarné skupiny Maxmilián 
s názvem Voda.

LISTOVÁNÍ ZAHÁJILO JAKO PŘEDSKOKAN LETNÍ PROGRAM V JAVORCE 
Poprvé jsme představili mimo prostory knihovny scénické čtení Listování. V sobotu 13. červ-
na zavítali do  městského parku Javorka herci Lukáš Hejlík a Věra Hollá. Společně odehráli 
odpolední představení s knížkou v ruce pro děti, když zachraňovali Šmodrchu, popleteného 
kocoura závislého na sušenkách. Po pauze následovala adaptace knihy Fotbalové deníky, po-
pisující nečekanou road movie nejen o fotbale, která baví i ženy. 
PS: Kdo představení nestihl, může si půjčit z  knihovny knížku Šmodrcha (Archie Kimpton) 
a Fotbalové deníky (Jiří Hájíček). Zábava zaručena!

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 babič-
ce? A nemuset řešit o prázdninách vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, letos to bude 
mnohem jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy i hry půjčené od 22. června do 17. srp-
na budou mít automaticky výpůjční lhůtu 45 dní. 
Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky jako obvykle sami prodloužit přes své čtenářské 
konto, napsáním na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.

DÍKY BEZKONTAKTNÍ DONÁŠCE  
NEPŘIŠLI ČTENÁŘI O KNIHY Z KNIHOVNY

V  polovině března nás epidemií vynuce-
né uzavření knihovny přivedlo k  vytvoření 
služby, která svým provedením byla uni-
kátní v  rámci celé ČR. Rychle jsme přetvoři-
li knihovnu do  úplně opačného stavu, než 
za normální situace, kdy čtenáři chodí k nám 
a  jsme místem setkávání. Oproti tomu bez-
kontaktní výpůjčky jsou založeny na tom, že 
knihy dorazí přímo ke čtenářům způsobem, 
který sníží osobní kontakt na  minimum. 
Knihovna fungovala podobně jako e-shop, 
vytvořili jsme systém na přijímání a zpraco-
vání objednávek od čtenářů a vymysleli jsme 
způsob distribuce knih k lidem. Uvědomovali 
jsme si, že možnost číst v této náročné době 
získala na intenzitě, protože byl omezen blíz-
ký kontakt s druhými lidmi a knihy pomáhaly 
uniknout před ponurou atmosférou.
Díky vydatné pomoci dobrovolníků z řad 
českotřebovského skautského střediska 
Javor, jsme mohli doručit přes 900 knih. 
Ke  spokojenosti čtenářů jsme společně 
vyřídili 232 objednávek, převážná větši-
na z  toho byla realizována v  dubnu. Taš-
ky s knihami jsme doručili do více než 65 
ulic nejen v České Třebové, ale i ve Svinné 
a Skuhrově. 
Zapojili se tito skauti: Gigi, Šnek, Pizi, Pe-
pík, Pohanka, Mončič, Čokýna, Blažour, 
Šněrka, Kanička, Pinguí, Froggy, Lukáš, 
Technik, Osky, Monty, Hejty. Děkujeme!
Postupně jsme se vrátili k  běžnému režimu 
knihovny a  standardní donáškové službě, 
jež je určena těm, kterým aktuální zdravotní 
stav či handicap neumožňuje navštěvovat 
knihovnu osobně. Tuto donášku zajišťují za-
městnanci knihovny už mnoho let. 

Listování: Fotbalové deníky / foto: Michal Horák

Listování: Šmodrcha / foto: Hana Sychrová
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SEZÓNA PODZIM 2020

29. září 2020

Agentura Harlekýn
ERNEST THOMPSON : NA ZLATÉM JEZEŘE
Romantická komedie odehrávající se v kou-
zelném prostředí na  březích Zlatého jezera, 
kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající, 
nepraktický a naschvál i doopravdy zapomí-
nající profesor v penzi Normen a jeho chápa-
jící žena Ethel, starající se o  muže i  domác-
nost s  neutuchajícím půvabem a  noblesou. 
Příjezd dcery Chelseay s  partnerem a  jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Nor-
menovi vystoupit náhle z letargie a všechny 
zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za ži-
vot, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát...
Hrají: S. Stašová, L. Frej, M. Procházková, J. Fri-
drich / J. Teplý ml., J. Nosek / K. Zima
Režie: Vladimír Strnisko

Říjen 2020

Divadelní společnost Háta
MICHAEL PARKER: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Fraška s  množstvím komediálních situací 
a  překvapivým koncem. Harry Douglas, zá-
letný americký velvyslanec ve Velké Británii, 
řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát 
golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude 
na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie 
odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do  prázdného domu, jelikož si 
naplánoval milostné dostaveníčko s  přitaž-
livou sousedkou. Debbie se vrací se svým 
přítelem v domnění, že budou mít celý dům 
pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka 
a kapitán z americké námořní pěchoty přijíž-
dějí do  velvyslancovy rezidence vybudovat 
krizový štáb...
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová / A. Gondíková, 
F. Tomsa, A. Andrlová, V. Jeníková / O. Želen-
ská…
Režie: R. Štolpa

Listopad 2020

Fanny agentura
JAKUB ZINDULKA: VZHŮRU DOLŮ!
Co se stane, když se slavná francouzská he-
rečka českého původu rozhodne hledat téma 
a  velkou roli pro svůj comeback na  filmové 
plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné 
chaloupce na kopci? Je větší mrcha hereččina 
asistentka, nebo její producent (a  milenec), 
kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? Zbláz-
ní se z  bláznění naší divy všichni přítomní? 
Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů?
Hrají: D. Homolová, M. Steinmasslová, J. Zin-
dulka, A. Krejčíková
Režie: J. Zindulka

Prosinec 2020

Divadlo Bolka Polívky Brno 
BOLEK POLÍVKA: ŠAŠEK A SYN
Převýchova mladého šlechtice v šaška, to vše 
za trest, a v sedmi obrazech.
Hrají: B. Polívka, V. Polívka…
Režie: B. Polívka

Leden 2021

Divadlo v Řeznické
MARK ST. GERMAIN: RELATIVITA
Autor staví svůj příběh na  dramatické spe-
kulaci a  fiktivním setkání Alberta Einsteina 
a  jeho dospělé dcery Lieserl. Einsteinovi se 
skutečně předtím, než se oženil se svojí první 
ženou Milevou, v  roce 1902 narodila dcera, 
která ale už v roce 1904 záhadně zmizela. Je 
to neprobádaná kapitola Einsteinova života. 
Nikdy se o ní nezmínil a nikdo neví, zda ze-
mřela, nebo byla dána k  adopci. Tento fakt 
vyšel najevo až v roce 1987 z objevené sou-
kromé korespondence. 
Hrají: M. Táborský, M. Štěpánková, K. Tábor-
ská
Režie: M. Táborský

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ

DS „Na skále Helvíkovice“
K. MAGNUSSON – I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a seda-
dlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1500 Kč. 
Studenti a senioři 1300 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení před-
stavení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné 
akce, na  akce mimořádné (bonusové), zařa-
zené do předplatného, má každý předplatitel 
při nákupu vstupenky 50% slevu (místo ne-
bude rezervováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, 
kterou se při návštěvě představení prokáže. 
Na průkazce je uvedena řada a číslo sedadla. 
Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám 
zašleme na základě přihlášky, hotově v kan-
celáři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude 
propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději 
do 20. 7. 2020
i) Řádně vyplněné přihlášky s  plnou a  čitel-
nou adresou zasílejte poštou na adresu: Kul-
turní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 
560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též 
vložit do připravené schránky v Informačním 
centru Městského muzea.

PŘIHLÁŠKA 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – PODZIM 2020
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Sledujte plakáty!
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala paní 
MUDr.  Kateřině Hejnochové a  její sestřičce 
Jitce Kotykové za  dlouholetou odbornou 
zdravotní péči, za vlídné chování a citlivý pří-
stup k  naší mamince a  babičce. Také děkuji 
za rady, které paní doktorka a sestřička vždy 
velice ochotně a  hned předávají. Kdykoliv 
je problém, mohu se i  přes telefon poradit. 
Jednají vždy s ochotou a laskavostí. Přestože 
má maminka 96 let, vždy s  ní jednají velice 
dobře a s láskou, což se někdy nedá říci u ji-
ných odborníků. Maminka má velikou důvě-
ru k oběma a nikdy nemá psychický problém 
před návštěvou lékaře, ba naopak. Maminka 
je pod stálou pravidelnou kontrolou. Sestřič-
ka vždy ví, jak se chovat, a je znát, že s paní 
doktorkou mají velice dobrou spolupráci. 
Což přispívá k tomu, že vztah pacienta není 
pouze jako k  lékaři a  sestřičce, ale vzniká 
hlubší pouto a veliká důvěra, až se svým způ-
sobem téměř stávají členy rodiny, neboť vědí 
vše o pacientovi.

Chtěla bych poděkovat za jejich práci i všech 
zdravotníků a lidí, kteří v tomto velice těžkém 
období dělali nemožné. Děkuji za to, že vždy 
byla a je velice dobrá spolupráce a domluva. 
Nikdy jsem nemusela čekat na  lékařské po-
můcky pro maminku. Vždy mi je sestřička při-
pravila a já si je pouze vyzvedla, nikde jsem 
se nezdržovala a mohla tak maminku chránit 
před případnou nákazou. Obou si velice váží-
me a nejen já, ale i moje rodina.

Dcera Irena Malínková s rodinou.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ČERVENEC 2020

4.–5. 7. 2020 MUDr. Hendrychová Miroslava, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 960
7. 6. 2020 MUDr. Hendrych Zdeněk, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 970
11.–12. 7. 2020 MUDr. Janků Vlastimil, Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377, tel. 465 526 251
18.–19. 7. 2020 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, železniční poliklinika, tel. 723 036 370
25.–26. 7. 2020 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

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

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

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

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

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

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a ro-
dičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, ke kadeřnici atd. Senior dopravu ČČK lze 
objednat v pracovní den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. Cenu přepravy a pod-
mínky využití zjistíte na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo na telefonním čísle pro ob-
jednání.

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby 
sociální rehabilitace, poradenství pro slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 
7. 7. 2020, 11. 8. 2020
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00 
v bufetu
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

PRÁDELNA  
A ČISTÍRNA  

V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Přijme zaměstnance 
na  HPP a  brigádníky na  léto 2020,  
muže a ženy do dvousměnného provozu 
pro prádelnu v  České Třebové, Semanín-
ská 2071 (areál bývalých kasáren). 
Na pozice: 
• expedice prádla
• obsluha žehličů 
• obsluha mandlů
• šičky pro opravy prádla
• obsluha prací linky
Práce na hlavní pracovní poměr, zkrácený 
úvazek, brigáda. 
Požadujeme pro HPP:
• výuční list v jakémkoli oboru
• středoškolské vzdělání 
Kontaktní informace
tel.: 465 539 161, mob.: 605 234 286
e-mail: vedouci@pradelna-fiser.cz

INZERCE

LBtech a. s. Litomyšl 
Výstavba inženýrský sítí 
 
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI: 
 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY 
Požadujeme: Středoškolské vzdělání 
technického směru 
 
ŘIDIČ 
Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C, 
profesní průkaz 
 
Nabízíme: 
Cestovní náhrady  
Příplatky za práci přesčas 
Roční odměny 
Možnost rozšíření kvalifikace 
Zázemí prosperující společnosti 
 
Kontakt:  
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl 
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907, 
www.lbtech.cz 
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ZMĚNY V ČESKOTŘEBOVSKÉM FARNÍM SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Do našeho života zasahuje mnoho událostí – nyní virová nákaza –, ale v našem evangelickém farním sboru došlo v minulých dnech k událos-
tem zásadním. Po čtyřletém působení opustil Českou Třebovou z rodinných důvodů bratr farář Kamil Vystavěl, aby působil v Prostějově. Jeho 
činnost byla obsáhle zveřejněna ve Zpravodaji. Ale farní sbor bez faráře nemůže plně existovat a žít. Boží vůle a osud daly, že došlo ke vzájem-
né spolupráci sborů v Moravské Třebové a České Třebové, kdy pro oba bude od května letošního roku sloužit bratr Ivo David. Je mu 48 let, je 
moravskotřebovským rodákem a žije v Moravské Třebové. Má tři děti a jeho koníčkem je horolezectví.
Je důležité, že i církevní život patří k našemu městu a obohacuje ho. Bratr farář byl v minulých dnech přijat na Městském úřadě místostaros-
tou, panem magistrem Josefem Kopeckým, se kterým setrval nejen v přátelském rozhovoru, ale byly projednány i technické záležitosti kolem 
kostela na Trávníku. Ivo David na uvítanou obdržel knihu o našem městě a setkání bylo ukončeno společným obědem. 
Přejeme našemu nového bratru faráři hodně úspěchů v jeho práci a ať náš evangelický sbor pod jeho vedením obohacuje duchovní, kulturní 
i společenský život v České Třebové. Staršovstvo farního sboru ČCE

Oldřich Gregar, Českobratrská církev evangelická

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. JAKUBA
Dopis starostovi města Česká Třebová 
Vážený pane starosto našeho města!
Při pročítání rozpočtu výdajů našeho Městského úřadu v České Třebové jsme byli potěšeni dobrým 
vztahem ke kulturním památkám, když jsme viděli, ze MÚ počítá s výdaji více než půl milionu Kč 
na Městské muzeum.
Prosto se na  Vás obracíme se žádostí o  příspěvek na  opravu věže děkanského chrámu svatého 
Jakuba, který není dominantou města jen pro nás věřící, ale pro všechny občany našeho města. 
Vždyť ať je to kdekoli, když člověk míjí opravený kostel svítící čistotou, má hned lepší pocit, protože 
ví, že zde žijí lidé s dobrou kulturní úrovní, lidé mající dobrý vztah k odkazu svých předků… 
…Postavili jsme kolem průčelí a věže lešení, čehož si jistě každý občan všiml. Mnoho se jich u kos-
tela zastavovalo, obdivovalo zručnost a fortel soukromé firmy stavějící lešení v takové výšce…
Kdypak se asi bude zase stavět lešení kolem věže? Nemáme tedy jistou dávku odpovědnosti vůči 
příštím generacím? Máme snad do věžní báně napsat potomkům „Nezlobte se na nás, ale neměli 
jsme na pořádnou opravu peníze, nikdo pro nás neměl pochopení…?“
Doufáme, že pochopíte naši situaci a poskytnete nám příspěvek, za což vám předem děkujeme. 
Vždyť děkanský chrám svatého Jakuba nestavěli jen naši otcové a dědové, ale předkové mnohého 
z nás.
Výňatek z  dopisu P. Františka Kettnera, českotřebovského děkana, zaslaného 30. května 1991 
starostovi Města Česká Třebová. 

Jsme téměř o třicet let dále. Zub času pracuje nekompromisně na každém z nás. Barevnost 
fasády, samotná fasáda i kamenné prvky potřebují nové opravy. Průvodní dopisy k žádostem 
bych mohl opsat od svého předchůdce. A jsem rád, že stejně jako on, jsme nakonec byli vy-
slyšení i my. Na letošní opravy přispívají: 
Pardubický kraj …………………………………………… 1.300.000 Kč
Město Česká Třebová ………………………………………1.200.000 Kč 
Ministerstvo kultury ČR ……………………………………... 400.000 Kč
Biskupství královéhradecké ……… ……………………….... 300.000 Kč 
Řím. kat. farnost–děkanství Česká Třebová ………………… 400.000 Kč 

Na fotografiích z r. 1991 jsou brigádníci pracující na opravě kostela a P. František Kettner 
vedle zahaleného vrcholového kříže.

Práce v letošním roce 2020 zahrnují opra-
vu fasády ve výši 2.744.170 Kč, zhotovitelem 
je firma Boštík z Poříčí u Litomyšle, a restau-
rování kamenných prvků ve  výši 469.125 Kč 
restaurátorem Jaroslavem Vrbatou z  Pardu-
bic. Dále nás čekají práce na odvlhčení zdiva 
s firmou PRINCE v částce do 600.000 Kč. 
Rekonstrukci je možné podpořit darem 
na č. účtu: 70017-1321759389/0800.

Miloš Kolovratník, děkan  

Opravy kostela, červen 2020
foto: Michal Horák
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020

Po 8:30–12:00 Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců 
+ laktační poradna

Út
8:30–12:00

17:30–19:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
Klub pro těhotné ženy, 
Kurz předporodní přípravy s PA jinak

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně s multismysl. prostorem
Multismyslový relax. prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt 8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY

Pá 8:30–12:00 Setkávání rodičů s dětmi v herně

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

PŘIHLAŠUJTE SE NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
20–24/7 příměstský tábor Letem světem pro děti 3–12let
27–31/7 příměstský tábor Svět zvířátek pro děti 3–12 let
10–14/8 příměstský tábor s angličtinou „Svět sportů“ pro děti 8–14 let

Pro aktuální aktivity a činnosti během léta sledujte náš facebook Rosa rodinné centrum 
www.mcrosa-radce.webnode.cz. 
Kontakt: 724 986 435 Šárka Březinová, 603 788 952 Pavla Jansová, e-mail: rcrosact@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rosa rodinné centrum děkuje všem dárcům, kteří nás zásobují hračkami, hrami i  knihami, 
abychom mohli toto vše obměňovat v naší herně. „Přebytky“ putují do ordinací dětských lé-
kařů apod. Také děkujeme všem, kteří nám darují různé materiály na tvoření vč. kalendářů, 
látek i klubíček, i za předměty do kuchyně, a to od hrníčků přes příbory až po hrnce. Děkuje-
me srdečně.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
I přes rozmary počasí se v měsíci květnu daři-
lo pokračovat v sérii koncertů „Pod balkony“. 
Již podruhé přišli uživatelům zahrát učitelé 
ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. Stejně jako při svém 
prvním vystoupení zahráli nejprve pro uži-
vatele bydlící na budově B a v pravém kříd-
le budovy A, poté se přesunuli před hlavní 
vchod. Mírná dešťová přeháňka způsobila 
ještě jeden přesun, a to pod stříšku hlavního 
vchodu, kde i při špatném počasí hráli dál. 
Poté následovalo vystoupení oblíbené ka-
pely Sousedi ze Svinné. Těm už počasí přálo 
více, chvílemi až trochu moc. Sluníčko svítilo, 
co mu síly stačily, hudebníci se však nene-
chali odradit a  odehráli koncerty na  obou 
stranách budovy, plné veselých, oblíbených 
melodií.
Třetí hudební akcí pro seniory bylo vystoupe-
ní hudební skupiny Nahonem, které se neslo 
v duchu country.
V závěru měsíce přišli uživatelům zahrát pá-
nové Skalický a  Zoubek, společně se svými 
kolegy, hudebníky z  Jabkancového Šlapeta 
– panem Janíčkem a paní Bucháčovou. Ten-
tokrát počasí nepřálo vůbec. Protože ale Jab-
kancové Šlapeto má v Domově mezi seniory 
obrovskou popularitu, zrušení vystoupení 
téměř nepřicházelo v  úvahu. Proto nezby-
lo nic jiného, než koncert odvysílat alespoň 
v domovním rozhlase. Hudebníci hráli v bu-
fetu Domova, odkud se tento improvizova-
ný rozhlasový přenos vysílal téměř do všech 
pokojů. Hudba zněla z  rozhlasových ampli-
onů i  na  chodbách a  celý Domov se vesele 
pohupoval v rytmu oblíbených šlágrů. 
Děkujeme všem hudebníkům, kteří přišli uži-
vatelům zpříjemnit dlouhou chvíli bez mož-
nosti návštěv svých blízkých. Zároveň ale 
chci připomenout, že s koncerty pod balko-
ny rozhodně nekončíme! Pokud nám ovšem 
zachová přízeň pěkné počasí. 
V průběhu měsíce května přinášela poštovní 
doručovatelka do českotřebovského Domo-
va pohlednice z různých koutů České repub-
liky. Psali je seniorům dobrovolníci, kteří se 
zúčastnili projektu Úsměv do schránky. Dob-
rovolníci si na webových stránkách projektu 
vybrali některý ze zaregistrovaných domovů 
a poté poslali seniorům pohlednici. Některé 
byly dokonce ručně vyrobené. Nejvíce po-
hlednic do Domova doputovalo z nedaleké-
ho Rychnova nad Kněžnou. 

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

ZAMYŠLENÍ NA ČERVENEC 2020
POMNĚNKOVÁ PÍSEŇ
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ (Žalm 103)
Jedna matka se hodně natrápila se synem, a když už si myslela, že to ani nemůže být horší, 
při jízdě v autě (cestou z návštěvy ve vězení) si pustila rádio, křesťanskou rozhlasovou stanici. 
Zrovna hráli písničku, „Sečti dary, které Pán ti dal“. Napřed si pomyslela, že nemá co sčítat. Zku-
sila se ale rozpomenout. Doma pak, jak si na něco dobrého vzpomněla, začala si to psát pod 
sebe na lísteček. Když byl lísteček plný, přilepila k němu další,… a další. Dnes je pás lístečků se 
seznamem Božích dobrodiní delší než ona sama. 
„Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ zpíval si už kdysi král David. „Pamatuj.“ „Pomni.“ Odtud 
„Pomněnková píseň“ (Žalm 103). Je jako čaj z léčivých bylin. Odplavuje zatrpklost, zahořklost 
a nerudnost, uzdravuje duši, posiluje vděčnost a obnovuje radost. Mám vyzkoušeno. Dopo-
ručuji. 

Rostislav Staněk, Církev bratrská

Sousedi ze Svinné
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PŘEDŠKOLÁČCI Z MŠ HABRMANOVA
V  letošním roce jsme plánovali rozloučení 
z předškoláky na téma Harry Potter. S pečli-
vostí jsme připravovali program (úkoly, po-
kusy, smyslové a pohybové hry, …) Dokonce 
jsme tomuto tématu podřídili i výrobu tabla. 
Ale bohužel od března je všechno jinak. Pro-
to jsme dokončili alespoň tablo, na které se 
můžete podívat v  lékárně Anna na  Novém 
náměstí. Tímto bychom se rádi se všemi 
předškoláčky   rozloučili a popřáli jim úspěš-
ný a ten nejkouzelnější vstup do nové životní 
etapy.

Učitelky z MŠ Habrmanova

DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ  
JSOU ZPĚT VE SVÉ ŠKOLE
V pondělí dne 25. 5. se naše děti opět vráti-
ly do mateřské školy. Radost ze setkání byla 
obrovská, bylo vidět, že se dětem po kamará-
dech, ale i po paních učitelkách stýskalo.
Naše škola nastavila zpřísněná hygienická 
opatření a  po  pauze budou děti trávit pře-
vážnou část dne na  školní zahradě. Odtud 
posíláme i naše fotografie.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

ČESKOTŘEBOVSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA  
MÁ MODERNÍ ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ DÍLNY
Vyšší odborná škola a Střední škola technická 
v České Třebové slaví v  letošním roce 75 let 
od svého založení. Jedním z dárků jsou mo-
dernizované odborné zámečnické a  kovář-
ské dílny. Jejich modernizace stála přibližně 
1,7 milionu korun a  byla spolufinancována 
z Evropských fondů za přispění Místní akční 
skupiny Orlicko.
„Modernizované dílny jsou součástí celé řady 
investic do rozvoje obou školních areálů. Poté, 
co se podařilo upravit fasády, tak se zaměřuje-
me na modernizace učeben odborného výcvi-
ku tak, abychom ještě zatraktivnili jednotlivé 
obory a studentům nabídli kvalitní praxe, a to 
jak přímo ve škole, tak je připravili také na praxi 
ve firmách,“ uvedl hejtman Martin Netolický, 
podle kterého je právě spolupráce s  lokál-
ními podnikateli a  firmami na  velmi dobré 
úrovni. „Po nástupu pana ředitele Kováře jsme 
si dali za cíl zintenzivnit spolupráci především 
s  firmami, které jsou navázány na  železniční 
provoz, protože s tím je celé naše město spjaté. 
Příkladem je například CZ Loko, které pomohlo 
vybavit částkou 300 tisíc korun jednu z odbor-
ných učeben. Jsou to i  další firmy, jako napří-

klad AVX, které přispělo právě na  zámečnické 
a kovářské dílny,“ doplnil hejtman Netolický.
Modernizace dílen je spolufinancována z Ev-
ropských fondů. „Celý projekt je řešen přes 
Místní akční skupinu Orlicko a vyšel na 1,7 mi-
lionu korun. Částečně se podílel také investiční 
fond školy a firma AVX, se kterou dlouhodobě 
spolupracujeme. Myslím si, že v  rámci oslavy 
75 let od založení naší školy se jedná o příjem-
ný a jednoznačně užitečný dárek,“ řekl ředitel 
školy Jan Kovář.

TZ Pardubický kraj

ÚSPĚCH ČESKOTŘEBOVSKÝCH 
GYMNAZISTEK V SOUTĚŽI SOČ
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je sou-
těžní klání, ve  kterém studenti představují 
a  obhajují své výzkumné práce v  různých 
oborech. Letošní ročník měl výjimečný prů-
běh. V  době vyhlášení nouzového stavu se 
soutěžící a  porotci krajského kola nemohli 
osobně setkat. Soutěž přešla do  online re-
žimu a  to ztížilo soutěžícím situaci. Museli 
navíc, kromě napsání a vytištění práce, ještě 
natočit videoprezentaci a  následně odpoví-
dali na dotazy a připomínky porotců. 
Studentka Aneta Pouková obsadila prv-
ní místo a  postupuje do  celostátního kola 
v oboru Biologie s prací na téma „Enzym poly-
sacharid-lyáza produkovaný houbou Fistulina 
hepatica a  jeho aktivita na  biologicky aktiv-
ních polysacharidech“. Studentka prováděla 
výzkum jako stážistka v  laboratořích firmy 
Contipro a.s.
Studentka Jana Mikulecká obhajovala práci 
„Zjišťování výskytu a  návrh likvidace invaz-
ních druhů rostlin ve vymezeném úseku v Ústí 
nad Orlicí“. Obsadila druhé místo v  oboru 
Ochrana a  tvorba životního prostředí a  její 
výzkumy budou využity Odborem životního 
prostředí v Ústí nad Orlicí.
Lucie Rybková s prací „Úspěšnost grafologic-
kého rozboru písma zkoumané osoby v porov-
nání se subjektivním názorem respondenta 
a osoby blízké“ obsadila sedmé místo v oboru 
Pedagogika, psychologie, sociologie a  pro-
blematika volného času.

Hana Grundová, Gymnázium Česká Třebová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÁ VĚDA

Naše tábory jsou určeny pro malé badatele 
předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi 
prozkoumávají zákonitosti ze světa přírod-
ních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku 
dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti che-
mie, biologie i fyziky. 
Letos nás čeká dobrodružná cesta plná po-
kusů a informací. Prozkoumáme, jak funguje 
lidské tělo, co se dá zkoumat v kuchyni a bu-
deme se věnovat i neživé přírodě. A na konci, 
kdo ví, třeba dostaneme i  největší odměnu 
vědce, Nobelovku! Kromě pokusů, které pro-
vádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpo-
činek, prostě užívání léta a prázdnin. 
Kde: ZO ČSOP Ekocentrum Podorlicko, 
Podbranská 959, Česká Třebová 
Kdy: 24.–28. 8. 2020
Tábor se koná od  pondělí do  pátku, 
od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, sva-
čina a pitný režim. Součástí programu je celo-
denní výlet. Cena tábora 1950 Kč / týden. 
Je možné hlásit se na  jednotlivé dny, poté 
cena jednoho dne je 490 Kč. 
Další informace a  přihlašování na  https://
www.veselaveda.cz/tabory/primestske/

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR... S ANGLIČTINOU
Letos se zaměříme na „Svět sportů“. Baví tě sportovat? Nebo chodíš do nějakého sportovního 
klubu či kroužku? Čekáme jen na tebe! Společně si zahrajeme ty nejoblíbenější sporty, bude 
nová akční celotáborová hra a určitě zbude čas i na workshopy!
• Vítán je každý ve věku 8 až 14 let (mladší děti po domluvě).
• Kdy se sejdeme? 10.–14. 8. 2020.
• Kde to bude? V RC Rosa (Ústecká 160, Česká Třebová).
• Kolik nás to bude stát? 1599 Kč za 5 dní / 333 Kč za den.
• Co dostaneme? Vše, co bude potřeba, pití a jídlo.
• Vezměte si: Přezůvky, psací potřeby a dobrou náladu.
Přihlášky a info: Mgr. Olga Sýkorová, tel.: 608 824 981, www.olgasykorova.cz/aktuality.html

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Děti z MŠ U Koupaliště

Kovářská dílna
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ZHODNOCENÍ ŽÁKOVSKÉ SEZÓNY 2019/20 – SKB ČESKÁ TŘEBOVÁ 
Do sezóny 2019/20 nastoupilo basketbalové družstvo SKB s týmem U14, který pokra-
čoval ve smíšené sestavě ve Východočeském oblastním přeboru. Starší kategorii U15 
jsme již byli nuceni genderově rozdělit na chlapce a dívky, a tak došlo k tomu, že v Čes-
ké Třebové nastoupil po cca 20 letech čistě dívčí tým, který byl zařazen do moravské 
skupiny nadregionální ligy starších žákyň. Na chlapce U15 čekala nadregionální soutěž 
v naší oblasti, kde jsme se utkávali s tradičními soupeři.

NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15 – SKUPINA E
Jelikož jsme měli před sezónou pouze 9 hráček, byl tým našich děvčat doplněn třemi hráčka-
mi ze sousední Litomyšle, které SKB velmi pomohly k výborným výkonům. Ihned v prvních 
zápasech jsme ukázali, že nebudeme v soutěži do počtu a i když jsme první zápas prohráli, 
hned ve druhém jsme o koš porazili fyzicky vyspělejší Přerov. Krom suverénního, zónově brá-
nícího Šumperku, děvčata odehrála výborné zápasy a  i přes zdravotní problémy a zranění, 
kdy jsme odehrávali zápasy v malém počtu, jsme měli bilanci po základní části 4:8 a to jsme 
prohráli 4 utkání o 3, 2, 1 a 1 bod.
Přes tyto nepatrné prohry jsme se bohužel nedostali do finálové skupiny a hráli jsme tak sku-
pinu B o celkové 7–12. místo. V této, bohužel nedohrané, fázi soutěže jsme patřili spíše k fa-
voritům a chtěli jsme se udržet do druhého místa, kde se po přerušení soutěže nacházíme. 
Naše žákyně ukázaly, že se s nimi bude muset počítat do budoucna a byly pro nás největším 
překvapením sezóny, protože jsme se chtěli s dívčím basketbalem spíše seznámit a nekladli 
jsme si žádné velké cíle. Všem hráčkám patří poděkování.

NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍ ŽÁCI U15 – SKUPINA D
Naši starší žáci měli za úkol navázat na loňský největší úspěch našeho týmu v podobě druhé-
ho místa v soutěži. Krom prvního nepodařeného zápasu jsme v soutěži účinkovali dle našich 
přání a skrze vyrovnané výkony družstva jsme prošli až do předposledního kola na požadova-
né druhé příčce, ačkoliv situace v tabulce byla velmi zamotaná. V případě výhry nad Svitavami 
v posledním kole bychom tak i zůstali a v případě proher bychom mohli spadnout za určitých 
okolností i na 5. místo. Rozuzlení nám však nebylo díky pandemii přáno, a tak bereme průběž-
né pořadí jako úspěch a kluci dokázali to, co jsme si před sezónou vytyčili. 
V průběhu sezóny v této kategorii hrálo 14 chlapců, z čehož nám výborně vypomohli kluci ze 
Skutče, kde neotevřeli družstvo U15, a z Litomyšle. Stejně jako u děvčat zaslouží všichni hráči 
pochvalu za  splnění cílů a  hlavně za zodpovědný přístup k  zápasům, kdy jsme byli téměř 
vždy v plné síle. Je škoda, že soutěž byla přerušena před posledním kolem a nemohli jsme tak 
poděkovat našim fanouškům.

SMÍŠENÝ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA U14
Na náš nejmladší tým čekalo v sezóně nejvíce různých soupeřů a cílem bylo medailové umís-
tění. Začátek sezóny se nám velice vydařil, když jsme z  prvních deseti zápasů prohráli jen 
jeden. Následovaly 2 těžké duely s Týništěm, které jsme celkem těsně neudrželi, ale i tak jsme 
se nacházeli na špičce tabulky. Bohužel pak přišly nepříjemné prohry s posledními týmy z Pře-
louče a Pardubic s bilancemi 1-1 a v průběžném pořadí nás to trochu zbrzdilo, nicméně boj 
o medaile zůstal stále otevřený. Bohužel byla soutěž přerušena cca v její polovině a naši hráči 
přišli o mnoho nových herních zkušeností. Celkově odhadujeme, že bychom mohli vybojovat 
třetí příčku.

SPORTOVNÍ  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020
Tenisový klub TK Česká Třebová pořádá 
letní sportovní příměstské tábory pro děti 
ve věku od 6 do 15 let. Cíl projektu: zamě-
ření na  rozvoj pohybových dovedností dětí 
s  kladným vlivem na  jejich zdravotní stav. 
Motto projektu: „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Termíny:
1) 13.–17. července 2020
2) 17.–21. srpna 2020
Čas: od pondělí do pátku 8:00–16:00 hodin
Místo: areál TK Česká Třebová, Husova 22, 
560 02 Česká Třebová
Náplň: sportovní vyžití (tenis, badminton, 
fotbal, vybíjená, atletika, plavání apod.), sou-
těže, výlety, hry, táborák s hudbou, závěreč-
né vyhodnocení atd.
Kapacita: max. 35 dětí
Cena: 1190 Kč (jedná se o příspěvek na teplé 
obědy, svačiny, nápoje, ovoce, občerstvení 
při táboráku, odměny za  soutěže, vstupné 
do Pinguin parku apod.)
Podpora: projekt je financován za  podpory 
MAS Orlicko z prostředků OPZ. Registrační čís-
lo projektu CZ.03.2.65/0.0/16_047/0009256
Přihlášky: e-mail: tenisct@tenisct.cz, tel.: 
777 125 232

Těší se na Vás organizační tým TK Česká Třebová

Žákovský ročník nar. 2005–06 navštěvuje v České Třebové 30 chlapců a dívek a scházíme se pravidelně 2× týdně na trénincích. Budeme rádi 
za každého nového člena. Mimo toto družstvo v České Třebové působí družstvo nejmenších minižáků r. 2009–11, kteří na svou herní příleži-
tost ještě čekají, ale po prázdninách již soutěž budou hrát. Veškeré informace na www.skbct.cz nebo tel. 723 036 371 (Petr Očenáš)

Petr Očenáš, SKB Česká Třebová

Tým U15 – starší žákyně Tým U15 – starší žáci
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NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK – POJĎ DO OT!

Chceš hrát moderní, dynamický a  popu-
lární sport? Hledáme nové tváře pro náš 
florbalový klub Orlicko-Třebovsko. Jsme 
klub, který funguje již od  roku 2003, kdy 
prozíravost zakladatelů a  narůstající zájem 
o tento sport nás hned v druhém roce exis-
tence dovedly k založení mládežnických cel-
ků. Dnes patříme na území kraje k největším 
sportovním klubům a naše zaměření na mlá-
dež je patrné jak v  množství, tak v  kvalitě 
předváděné činnosti.
Do  sezóny 2020/2021 jsme přihlásili hned 
13 soutěžních družstev v  různých věkových 
kategoriích. Navíc od  září otevíráme i  kate-
gorii mladších žákyň. 
Přivítáme nové hráče a hráčky v kategoriích:
Přípravka 2012–2014
Elévové/Elévky 2010–2011
Mladší žáci/žákyně 2008–2009
Starší žáci/žákyně 2006–2007
Dorostenci/Dorostenky 2004–2005
Junioři/Juniorky 2002–2003
Ženy 2001 a starší 
Hranice měst nejsou překážkou! Trénujeme, 
jak v České Třebové, tak v Ústí nad Orlicí.
Podívej se na www.pojddoot.cz, přijď na tré-
nink a staň se hráčem s DNA OT!

SPOLU NA STARTU
Přesně na den dětí odstartovala letošní atletická sezóna pod otevřeným nebem, a to závo-
dem, který propojil Českou republiku. Projekt „SPOLU NA STARTU“ proběhl na 173 stadionech 
v celé ČR.
Ani náš atletický klub Iscarex Česká Třebová, z. s. nezůstal pozadu a uspořádal závod pro kate-
gorie přípravek, mladších žáků a žákyň, žactva, mužů i žen. Na pořadu byly předem vybrané 
disciplíny: hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh na 400 a 800 m. Na městském atletickém 
stadionu se představilo celkem 54 atletů, kteří nastoupili k téměř 150 jednotlivým startům. 
K vidění byla celá řada pěkných výkonů a hodně závodníků si vytvořilo, i přes komplikace 
v přípravě způsobené pandemií, osobní rekordy. Celé závody se velmi vydařily a přálo nám 
i počasí. Již nyní se těšíme na další akce, kterých se naši závodníci zúčastní. Např. v krajských 
soutěžích družstev či jednotlivců, jež se blíží, nebo již probíhají. 

Aleš Stránský

STREETBALLHUS: #24 POCTA KOBE BRYANTOVI
Letos se o víkendu 10. až 11. července uskuteční už 23. ročník Memoriálu Mistra Jana 
Husa, jednoho z největších streetballových turnajů v České republice. Akce se opět koná 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starostky Města Česká Tře-
bová Magdalény Peterkové.
Samotný streetballový turnaj se odehraje v sobotu 11. července v prostředí českotřebovské-
ho gymnázia, v případě nepříznivého počasí se akce přesune na zimní stadion. Přijďte si užít 
den plný zábavy a streetballu jako divák, rodič s dětmi, nebo jako aktivní účastník se svým 
týmem!
„Tematicky jsme chtěli letošní ročník věnovat a zaměřit na největší legendu světového basketbalu, 
Michaela Jordana, který nosil číslo 23. Vzhledem k tragickému úmrtí legendy Kobe Bryanta jsme 
se rozhodli náš záměr změnit a věnovat letošní ročník právě jemu, což nám jistě i božský MJ od-
pustí. Letos tak místo 23. ročníku uděláme 24. a příští rok obráceně. Vede nás k tomu i důvod šířit 
jeho odkaz, který ovlivnil nebo může ovlivnit v jakékoli naší aktivitě každého z nás, protože Kobe 
Bryant dalece přesáhl hranice basketbalu,“ prozradil organizátor Marek Trejtnar.
V  rámci doprovodného programu turnaje budou probíhat individuální soutěže ve  smečo-
vání, střelbě trojek a dosažení nejkurióznějšího koše. „Těšit se ale můžete i na atraktivní BALL 
IS...ZÓNU se spoustou dalších věcí. Lehátka, pláž, relax a spousta aktivit pro příchozí. Po loňském 
úspěchu si i letos dáme páteční warm up s letním kinem přímo v areálu gymnázia! A vše zakončí 
sobotní after party,“ upřesnil detaily pořadatel.
Letošní ročník bude opět spojen i s dětským sportovním dnem, který bude plný aktivit, sou-
těží a atrakcí. Díky spolupráci s neziskovou organizací Každý koš pomáhá proběhne také cha-
ritativní akce na pomoc hendikepované osobě.
V minulých letech byly patrony turnaje reprezentanti České republiky. Letos organizátoři po-
jali patrony poněkud netradičně, nejsou jimi basketbalové hvězdy, ale veřejně známé osob-
nosti. Pozvání stát se tváří tohoto legendárního turnaje přijali moderátoráři a  redaktoři ze 
sportovní redakce České televize Barbora Černošková a Jiří Kalemba!
Více informací o letošním ročníku najdete na webu akce www.streetballhus.cz nebo sociál-
ních sítích turnaje @streetballhus. Všichni jste na letošní ročník zváni!         TZ, red

Spolu na startu / foto: Ondřej Mistr
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ČERVENEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

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

LETNÍ PROVOZ – návštěvní doba prodlouže-
na na 180 min.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–21:00 hod.

Úterý 5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.

Středa 10:00–21:00 hod.

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

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–21:00 hod.

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.

BIKE RESORT PEKLÁK
Pohyb na stezkách je možný denně. Vlek a te-
rénní káry v provozu od úterý do neděle vždy 
10–18 hodin.
Aktuální informace na www.peklak.cz.

SOLÁRIUM

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

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion je v  současné době provozo-
ván v  režimu s  letním povrchem. Veřejné 
bruslení není plánované.
Předpokládané zahájení provozu s  ledo-
vou plochou je předběžně plánováno 
na 9. 8. 2020.
Zájemci o  zapůjčení letní plochy volejte 
na tel. číslo 731 449 814.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.

BRIGÁDA
LÁZEŇSKÁ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

Sháníme pracovníka do  pozice lázeňská 
KPB (úklid + obsluha solária). Nástup mož-
ný ihned, podrobnosti naleznete na adrese 
https://ekobi.cz/info/nabidka-zamestnani/ 
nebo telefonicky Valachová Iva – personalista 
– +420 731 449 801, Baláž Petr – vedoucí kry-
tého plaveckého bazénu – +420 603 995 184.

BIKE RESORT PEKLÁK JE OTEVŘEN
Bike resort Peklák Česká Třebová 
19. června 2020 otevřel pod silnou znač-
kou česko-polské sítě Singletrack Glacen-
sis 15 km nových singletracků, 4  km zre-
konstruovaných sjezdových tras, 25 km 
MTB okruh a  nové nástupní místo se zá-
zemím pro návštěvníky. Jedná se o  nej-
významnější rozšíření nabídky letních 
aktivit za posledních 14 let. Jde o investici 
ve výši 685 tisíc € z programu česko-pol-
ské spolupráce Interreg V-A.
V  České Třebové byla dokončena realizace 
výjimečného areálu pro příznivce cyklistiky 
a zdravého pohybu v přírodě. Peklák dopo-
sud nabízel zimní sjezdové lyžování a v  létě 
sjezdové tratě pro specializovaná kola a sjez-
dy na terénních kárkách. Nově svoji nabídku 
pro veřejnost zásadně rozšířil. Na své si přijde 
každý, od dětí a méně zkušených cyklistů až 
po  velmi zkušené adrenalinové jezdce. Bike 
resort Peklák nově nabízí 15 km singletracků, 
tj. zábavných jednostopých jednosměrných 
stezek z přírodního materiálu, po kterých je 
možné jezdit na  horských či trekingových 
kolech nebo elektrokolech. Rekonstruovány 
jsou 4 km sjezdových tratí pro náročné bike-
ry zejména na  specializovaných sjezdových 
kolech, která areál zapůjčuje. Ve fázi dokon-
čení je 25km okruh MTB tras po  stávajících 
cestách v okolí Pekláku. Velkým přínosem je 
nástupní místo, které nejen že rozšiřuje stá-
vající parkoviště, ale nově nabízí mini kemp, 
informační zázemí, myčku kol a  od  srpna 
vybavenou opravárenskou stanici k  rychlé 
opravě kola. 
Vstup do  Bike resortu Peklák a  využití této 
nabídky je zdarma, na údržbu můžete dob-
rovolně věnovat příspěvek. Pro přepravu 
do  horních partií areálu je možné dle kon-
dice a  chuti využít vleku nebo vlastních sil 
po nových trasách. 
„Pevně věřím, že úsilí, které bylo projektu Sin-
gletrack Glacensis ve  spolupráci s  partnery 
Obcí Zdobnice a  Gminou Bystrzycí Klodzkou 
věnováno, sklidí svoje ovoce. Česká Třebová se 

tu profiluje jako město sportu a  skvělé místo 
pro bydlení. Zprovoznění singletracků se záze-
mím toto renomé zcela jistě umocní. Realizační 
tým odvedl dobrou práci, která ale otevřením 
areálu nekončí,“ hodnotí místostarosta Čes-
ké Třebové Dalibor Zelený hlavní současný 
investiční projekt na území Města České Tře-
bové. 
Petr Hájek, předseda svazku Regionu Orlic-
ko-Třebovsko a zástupce investora, říká: „Náš 
svazek obcí v  letech 2007 až 2010 otevřel síť 
cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky pod 
značkou Orlické cyklo a  in-line království, kte-
ré jsou velmi oblíbené. Vstup do  projektu Sin-
gletrack Glacensis považuji za  další obdobně 
odvážný počin, díky kterému se rozšíří stávající 
síť bike areálů s vlastním webem a propagací. 
Pevně věřím, že nové tratě přivedou do našeho 
regionu nové návštěvníky.“
„Těšit se můžeme na  hlavní promoakci – 
na společnou bikerskou vyjížďku, která proběh-
ne v sobotu 3. října 2020 na Pekláku. Instruktoři 
naučí začátečníky, jak se jezdí na singletracích 
a  borci si prolítnou ty nejtěžší trasy. Promítat 
budeme skvělé filmy a  kdo přijde, odnese si 
podle výkonu upomínkový předmět od  trička 
po puzzle pro děti. Pevně věříme, že již budou 
moci přijet polští kamarádi“, sděluje Renata 
Šedová, manažerka projektu. 
Region Orlicko-Třebovsko je rájem pro ak-
tivní relaxaci v  krásné přírodě na  kolečkách 
všeho druhu. Více informací najdete na: 
www.orlicko-trebovsko.cz, https://peklak.cz

tz, red

Bike resort Peklák / ilustrační foto

https://peklak.cz/

