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Vážení spoluobčané,
není jednoduché napsat aktuální příspěvek 
dva týdny před vydáním nového čísla. Dovo-
lím si tedy vrátit se k období, kdy byl vyhlášen 
zákaz fyzické přítomnosti žáků ve  školách. 
Byla to zcela výjimečná situace, na kterou ne-
byli učitelé, žáci ani jejich rodiče připraveni. 
Ředitelé škol s pedagogy byli nuceni ze dne 
na  den hledat způsoby, jak efektivně zajis-
tit vzdělávání žáků ve  zcela nestandardních 
podmínkách, tzv. na  dálku. Zvláště náročné 
to bylo pro učitele, kteří nebyli zvyklí ve výu-
ce využívat digitální technologie, pro mnohé 
děti bylo překážkou nedostatečné ICT vyba-
vení a připojení k internetu, pro mnohé rodi-
če to znamenalo velké úsilí při pomoci dětem 
s  domácí přípravou. Samozřejmě, že i  žáci 
samotní se museli s novou formou výuky vy-
pořádat. Vzdělávání na  dálku přineslo řadu 
problémů, nebylo vždy vše ideální a  podle 
představ rodičů či učitelů, přesto si všichni 
zaslouží poděkování a  pochvalu. Věřím, že 
tyto nové zkušenosti uplatní učitelé ve výuce 
i po obnovení běžného provozu škol.
Zatím do  školy nastoupili 11. května de-
váťáci a  žáci závěrečných ročníků středních 
škol, k nim se přidali 25. května žáci 1. stup-
ně základních škol a  děti se mohly vrátit 
také do  škol mateřských. Všechna zařízení 
se na  nástup dětí zodpovědně připravova-
la mj. i  dostatečnou zásobou předepsaných 
ochranných pomůcek. 
Vážení občané, snad se začíná život pomalu 
vracet do normálních kolejí, ale vyhráno ješ-
tě nemáme. Proto Vás opětovně prosím, ne-
přestávejte dbát na bezpečnost svoji i ostat-
ních. Děkuji, přeji Vám hlavně pevné zdraví, 
žákům devátých tříd hodně štěstí u přijíma-
cích zkoušek a maturantům úspěšné složení 
zkoušky z dospělosti. 

Magdaléna Peterková, starostka města

ČERVNOVÝ ZPRAVODAJ
Odráží pomalý návrat celého města 
k běžným činnostem a zprávám. Na stra-
ně 3 vám přináší dotazník města, které 
se zajímá o váš názor na televizní vysílá-
ní OIK TV. 
Od  strany 11 najdete stručný kalendář 
akcí pro veřejnost.
V rozhovu, který začíná na titulní straně, 
se dozvíte o rozvoji areálu Peklák. Tak 
se vydejte na  cestu po  stránkách měst-
ských novin.
Pevné zdraví a příjemné dny vám přeje

Hana Sychrová, redaktorka

PEKLÁK OTEVŘE NA KONCI ČERVNA  
SÍŤ NOVÝCH STEZEK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
„Stezky pro cyklisty, tzv. singletracky, které se dokončují, budou určeny pro širokou veřej-
nost. Nikdo nemusí mít obavu přijet na Peklák a vyzkoušet si jízdu úzkou pěšinou klikatící 
se lesem. Stačí k tomu obyčejné horské kolo a přilba. Chceme, aby se lidé přesunuli z města 
a asfaltových cyklostezek do lesa a poznali, že jízda na kole může být zábava,” říká Zde-
něk Vávra, správce areálu Peklák.

První sezóna odstartovala v Bike parku Peklák v roce 2012. Od té doby se areál vyvíjí 
a roste.
Nyní se dokončuje úplně nová aktivita – 15 kilometrů jednosměrných stezek s hladkým po-
vrchem. Do jednoho metru široké cestičky se vinou mezi stromy. Přístup k nim je s pomocí 
lyžařského vleku nebo stezkou, která vede z místa bývalého dopadu skokanského můstku 
pod Habeší na hřeben Javorníku. Nahoře je vybudovaný základní okruh s názvem Koloná-
da, který je díky mírnému sklonu určen pro děti a úplné začátečníky. Navazuje na něj druhý 
okruh, zvaný Čipera, který se více vlní, ale pořád je snadný, lidé si tam užijí delší sjezdy, ale 
i výjezdy. Po obkroužení celého hřebenu Javorníku stezka cyklisty zase dovede zpátky k horní 
stanici vleku. Dále povedou dvě linky na druhou stranu hřebenu, jedna se jmenuje Bukovka, 
ta druhá Slunečná. Obě jsou příjemné, houpavé klesající stezky, na kterých se nikdo nebude 
nudit. Vše uzavírá úplně nová stezka Růžovka, která vede z vrchu Pekláku, a všechny, kteří 
nahoře jezdili, bezpečně svede mírným sklonem dolů na nástupní místo (viz koncept plánu 
tratí na straně 23). Stezky budou rozděleny do 6 stupňů náročnosti, aby si každý užil zábavu 
podle svých schopností.

Singletracky jsou vhodné i jako venkovní aktivita pro rodiny s dětmi?
Ano, stačí když má dítě na kole základní dovednosti – umí na kole držet rovnováhu, brzdit 
a je schopné zvládnout cestu nahoru po stoupacím trailu nebo jízdu na vleku. Šikovné děti 
toto zvládnou ve věku kolem šesti let. Dole na parkovišti máme i trenažér pro nejmenší děti 
s malými koly nebo i odrážedly, aby si vyzkoušely přejetí různých boulí, lávek a houpaček.

pokračování rozhovoru na straně 22 >

Cyklista na sjezdovce / ilustrační foto: Petr Široký
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KONEC DUBNA A ZAČÁTEK KVĚTNA SE NESLY VE ZNAMENÍ 
POSTUPNÉHO ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ
Vláda v posledních týdnech výrazně zmírnila svá opatření, která byla spojena s výskytem ko-
ronaviru v České republice. Toto rozvolňování se podstatně dotklo života běžných občanů, 
činnosti živnostníků i fungování krajských a městských samospráv. V současnosti tak probíhá 
proces postupného obnovení provozu v  příspěvkových organizacích zřizovaných městem. 
Česká Třebová se však na rozvolnění postupně chystala již od počátku dubna, kdy bylo zapo-
čato vytváření zásob ochranných štítů, dezinfekce, roušek a dalších ochranných prostředků. 
Nakoupeno bylo také 21 bezkontaktních teploměrů. 
Jako první svůj provoz v pondělí 27. dubna obnovila městská knihovna, která je nyní otevřena 
svým čtenářům za účelem půjčování a vracení knih. Počátkem května pak svůj provoz částeč-
ně obnovily také turistické informační centrum a jídelna při ZŠ Habrmanova. V druhém květ-
novém týdnu obnovila ZUŠ svoji individuální a většinu skupinové výuky, DDM otevřel volno-
časový klub Rébus a městské muzeum se zpřístupnilo pro návštěvníky svých stálých expozic 
a výstavy Nesmrtelný hadrák Káji Saudka. Tato výstava proběhla bez veřejné vernisáže, stejně 
jako tomu bude u výstavy Výtvarné skupiny Maxmilián, která bude od 26. května probíhat 
v kulturním centru. Provoz kina by měl být zahájen ve středu 20. května. V pondělí 25. května 
budou otevřeny také mateřské školy, první stupně základních škol a DDM Kamarád. Zákon-
ným zástupcům bude k podpisu předloženo čestné prohlášení o neexistenci příznaků viro-
vého infekčního onemocnění u  jejich dítěte, které najdete na  webu města. Již od  pondělí 
11. května pak do všech základních škol v našem městě docházejí žáci devátých ročníků, kteří 
se připravují k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve městě Česká Třebová byly zřízeny dvě 
dětské skupiny na základě opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti 
a mládež za nouzového stavu. Ačkoliv bylo toto opatření navázáno na dobu trvání nouzové-
ho stavu, který byl ukončen dne 17. května 2020, dětské skupiny při MŠ a ZŠ Habrmanova 
zůstaly v provozu až do 22. května, tedy posledního všedního dne před otevřením škol. 
Provoz městského úřadu byl obnoven v úředních hodinách platných před vyhlášením nou-
zového stavu. Vzhledem k zajištění přísných hygienických opatření platí i nadále, že je upřed-
nostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt. Na radnici se již odehrávají také první 
svatební obřady a postupně začínají zasedat některé komise Rady města Česká Třebová. Své 
první zasedání, které se výrazně lišilo od všech předchozích, má za sebou také městské zastu-
pitelstvo. Doprovázela jej totiž zvýšená bezpečnostní opatření, která příchozí zaregistrovali 
již u vstupu, kde jim byla změřena teplota. V sále pak bylo zajištěno dodržování rozestupů 
mezi jednotlivými zastupiteli, zaměstnanci úřadu a zástupci veřejnosti. Na zasedání výjimeč-
ně nebyli přítomni zástupci všech odborů, ale pouze předkladatelé jednotlivých bodů jed-
nání a další nezbytní zaměstnanci. Samotný program jednání byl také z důvodu nouzového 
stavu o něco méně pestrý, než bývá obvyklé. O přesném čase, místě konání a programu dal-
šího jednání zastupitelstva bude rozhodnuto dne 25. května na jednání Rady města Česká 
Třebová, která se již také neschází formou videookonferencí, ale ve velké zasedací místnosti 
městského úřadu. Předpokládaným datem konání dalšího zastupitelstva je 15. červen. 
Prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla distribuována dezinfekce pro více 
než 200 občanů starších osmdesáti let. Služba dezinfekce domů pak byla následně rozšířena 
také pro občany nad 75 let věku. Naopak služba Rouška domů byla z důvodu vyčerpání zásob 
ručně šitých textilních roušek ukončena. Celkem se po dobu nouzového stavu v našem městě 
podařilo distribuovat více než 3 000 textilních roušek. Poslední výdej ochranných pomůcek 
lékařům a dalším zařízením probíhal v předsálí obřadní síně městského úřadu od 11. května. 
Následně byl distribuční systém Pardubického kraje, v jehož rámci toto výdejní místo vzniklo, 
ukončen. 

Jiří Holý, mediální asistent města

INFORMACE O ZMĚNÁCH V OBSAZENÍ 
OSADNÍHO VÝBORU SVINNÁ
Ke  dni 6. května odstoupily z  Osadního vý-
boru Svinná paní Soňa Mužíková a Mgr. Lu-
cie Kocůrková. Vzhledem ke  skutečnosti, že 
paní Mužíková byla předsedkyní osadního 
výboru, bude se volbou nového předsedy 
a  případným doplněním osadního výboru 
zabývat Zastupitelstvo města Česká Třebová, 
kterému tato pravomoc náleží podle § 120 
zákona o obcích.

Jiří Holý, mediální asistent města

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Rada města schválila zpracování projektové 

dokumentace k  nově plánovanému parku 
u krematoria v České Třebové.

• Rada města ve  výkonu funkce zřizovatele 
rozhodla 11. května o  obnovení provozu 
všech mateřských škol zřizovaných městem 
Česká Třebová od 25. května 2020

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 požadav-
kům a potřebám. Obracíme se na Vás s žá-
dostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky 
týkající se místního vysílání OIK TV.
Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník. 
Budeme rádi, pokud dále uvedenému for-
muláři věnujete chvíli svého času. 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 do-
tazník. 
Výstupy dotazníkového šetření budou pou-
žity jako podklad pro další zkvalitnění obsa-
hové náplně, nastavení vhodné programové 
nabídky a  umožní lépe využít finanční pro-
středky a formovat obsah vysílání.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere ani 5 mi-
nut. Dotazník je součástí Českotřebovského 
zpravodaje (2×), dále je v  tištěné podobě 
k dispozici na městském úřadě na podatelně, 
v  Turistickém informačním centru v  Měst-
ském muzeu Česká Třebová, v  Městské 
knihovně Česká Třebová – pobočka Parník. 
Dotazník je možné vyplnit i online na adrese 
www.ceska-trebova.cz.
Dotazník je možné vyplňovat 
do 31. července 2020. Po tomto datu bude 
provedeno jeho vyhodnocení.
Odevzdání je možné na  městském úřadě 
na  podatelně, v  Turistickém informačním 
centru v  Městském muzeu Česká Třebová, 
v Městské knihovně Česká Třebová – poboč-
ka Parník. 
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zá-
jem.

Jiří Holý, mediální asistent města
Distribuce dezinfekce domů / foto: Jiří Holý



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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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
plánovanou privatizací bytových domů Je-
zevčík a Čtverec dojde k výraznému snížení 
bytového fondu ve vlastnictví města. Je zcela 
na místě se již nyní zamýšlet nad tím, jakou 
strategii bude v  oblasti nájemního bydlení 
město uplatňovat a  jakou cestou se v  bu-
doucnu vydá. Je lhostejné, zda to označíme 
za strategii, za vizi či plán. Jisté ale je, že „něco 
takového“ potřebujeme. 
Veďme veřejnou debatu o  vhodných loka-
litách pro novou výstavbu v  intencích při-
pravovaného nového územního plánu. Za-
jímejme se o  dotační programy a  hledejme 
vhodnou formu jejich využití pro naše zámě-
ry. Proveďme průzkum mezi obyvateli a zís-
kejme rámcový přehled o jejich očekáváních 
v oblasti bydlení. Na základě zjištěných infor-
mací uvažujme nad různými formami a mož-
nostmi výstavby nového bydlení. Rozhlédně-
me se po blízkých městech v okolí, poučme 
se z  jejich zkušeností. A  až tak učiníme, bu-
deme jistě stát před otázkou, kde na to vzít. 
Naším záměrem je využít získané finance 
z  privatizace k  podpoře vzniku dalšího by-
dlení. Je otázkou debaty a  průzkumu, jaký 
zvolit poměr mezi podporou nájemního by-
dlení, zasíťováním pozemků pro soukromou 
výstavbu nebo třeba podporou nových byto-
vých družstev. Každopádně jsme si jistí tím, 
že chceme výnosy privatizace použít pro bu-
doucnost města a jeho obyvatel. Rozvoj byd-
lení je podle nás krokem správným směrem. 
Využijme mimořádný příjem pro mimořádný 
rozvoj. Více na ceskatrebova.pirati.cz a na fa-
cebooku

Jiří Ducháček, Česká pirátská strana

ZPRÁVY Z LINKY 156
ODLOŽIL TELEVIZI NA CHODNÍK
Dne 6. 4. 2020 v dopoledních hodinách zjis-
tila hlídka MP při provádění kontroly sídliště 
Borek občana J. C., který místo, aby televi-
zi odvezl do  sběrného dvora, tak ji odložil 
na chodník u domu, kde bydlí. Po upozorně-
ní hlídky MP televizi odvezl tam, kam patří.
 

RUŠILI NOČNÍ KLID
Dne 7. 4. 2020 krátce po půlnoci byla přivolá-
na hlídka MP na sídliště Borek, kde v jednom 
bytě probíhala bujará oslava. Po  příjezdu 
hlídky MP na místo bylo zjištěno, že zde osla-
vují příchod potomka na  svět. Přítomným 
bylo vysvětleno, že je to sice radostná udá-
lost, ale v této noční době chtějí ostatní ná-
jemníci již spát. Oslava byla ukončena a hos-
té se pokojně rozešli.

„VYZDOBIL“ DVEŘE MAJITELŮM BYTU
Dne 9. 4. 2020 v ranních hodinách bylo ozná-
meno na služebnu MP, že na sídlišti Borek do-
šlo v noci k „vyzdobení“ vstupních dveří do tří 
bytů. Na místo vyjela hlídka MP, která zjistila, 
že k  mechanickému poškození nedošlo, ale 
dveře byly vyzdobeny pěnou na holení a te-
kutým mýdlem. Šetřením bylo zjištěno, že 
„vyzdobení“ dveří má na svědomí J. J., který 
bydlí ve stejném vchodě. Vzhledem k tomu, 
že k  takovému jednání došlo opakovaně, 
byla věc předána příslušnému správnímu or-
gánu k projednání.

CHTĚLA SE LAKOVAT ZADARMO
Dne 16. 4. 2020 krátce po  dvanácté hodin 
byla přivolána hlídka MP do  supermarketu 
Kaufland, kde byla přistižena zákaznice při 
krádeži zboží. Hlídka na místě zjistila, že do-
šlo k odcizení laku na nehty. Za své jednání 
byla odměněna v příkazním řízení.

NAKUPOVAL,  
ALE PLATIT SE MU NECHTĚLO 
Dne 25. 4. 2020 v odpoledních hodinách byla 
přivolána hlídka MP do supermarketu TESCO, 
kde byl přistižen zákazník, který pronesl zbo-
ží přes pokladnu, aniž by zaplatil. Po příjezdu 
hlídky MP na  místo bylo zjištěno, že občan 
P. K. přijel nakupovat zadarmo až z  Otroko-
vic. Zboží bylo bez poškození vráceno zpět 
do obchodu a pachatel byl za své jednání vy-
řešen v příkazním řízení.

ŘÍDIL PŘES VYSLOVENÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ
Dne 27. 4. 2020 v 15:00 hodin bylo oznáme-
no na služebnu MP, že po parkovišti v areálu 
Peklák někdo nevhodným způsobem jezdí 
na  motorové čtyřkolce. Šetřením na  místě 
bylo zjištěno, že čtyřkolku měl řídit J. B., kte-
rému byl vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. Vzhledem k této skutečnosti byla věc 
předána Policii ČR pro podezření z trestného 
činu.

OBTĚŽOVAL SOUSEDY
Dne 9. 5. 2020 ve  12:02 hodin vyjela hlídka 
MP do  místní části Skuhrov, kde na  zákla-
dě oznámení mělo docházet k  narušování 
občanského soužití místního občana, který 
sousedům sprostě nadával a  obviňoval je 
z  protiprávního jednání. Po  příjezdu hlídky 
na místo bylo zjištěno, že se oznámení zaklá-
dá na pravdě a protože se nejednalo o první 
případ, byla věc oznámena správnímu orgá-
nu k projednání.

Petr Vencl, velitel MP

Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 4. května se uskutečnilo jednání zastu-
pitelstva města. Ve  velkém sále kulturního 
centra bylo přítomno 25 zastupitelů. Změnu 
obvyklého jednacího místa si vyžádala opat-
ření, aby všichni přítomní dodrželi bezpečné 
rozestupy.
Vzhledem k situaci byly na programu jednání 
pouze dva body. V prvním zastupitelé odsou-
hlasili rozpočtovou změnu č. 1 v  roce 2020. 
Důvodem je zajištění financování opatření 
proti vlhkosti v Chaloupce Maxe Švabinské-
ho v  Kozlově s  předpokládanými investiční-
mi náklady ve výši 2,9 milionu korun včetně 
DPH z rozpočtu města pro rok 2020. 
Ve  druhém bodu programu bylo schváleno 
financování rekonstrukce sociálních zařízení 
budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebo-
vé s  předpokládanými investičními náklady 
ve výši 10,3 mil. korun včetně DPH z rozpočtu 
města pro rok 2020 a 2021.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz.
Příští jednání zastupitelstva města je naplá-
nováno na 15. června 2020.

red

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběro vé 
řízení na  místo strážník městské policie. 
Přihlášky lze zasílat ve  lhůtě do  30. 6. 2020. 
Kvalifikační požadavky a povinné náležitosti 
přihlášky jsou zveřejněny na  úřední desce 
a  webových stránkách města (www.ceska-
-trebova.cz). Bližší informace poskytne Petr 
Vencl, velitel městské policie, tel. 465 500 119 
nebo 603 574 641.

www.ceska-trebova.cz

Jednání zastupitelstva 4. 5. 2020 / foto: Jiří Holý
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ŽIVOTNÍ JUBILEA KVĚTEN

70 let
Petrovková Libuše 5. 5. 1950 Česká Třebová

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

70 let
Pavlíková Marie 2. 6. 1950 Parník
Hurtová Helena 5. 6. 1950 Kozlov
Vála Vladimír 10. 6. 1950 Česká Třebová
Ing. Frémundová Dagmar 11. 6. 1950 Parník
Markl Miloslav 16. 6. 1950 Parník
Dušek Pavel 17. 6. 1950 Česká Třebová
Umová Věra 17. 6. 1950 Svinná
Chodurová Hana 24. 6. 1950 Česká Třebová
Sršňová Jana 27. 6. 1950 Česká Třebová
RNDr. Hruška Vlastimil 29. 6. 1950 Parník

75 let
Martincová Marie14. 6. 1945 Česká Třebová
Pakosta Karel 25. 6. 1945 Česká Třebová

80 let
Provazník Milan 9. 6. 1940 Česká Třebová
Šťastná Anna 11. 6. 1940 Česká Třebová
Slezák Oldřich 17. 6. 1940 Parník
Umová Jiřina 26. 6. 1940 Parník

85 let
Podhajská Radmila 9. 6. 1935 Česká Třebová

90 let
Kubrt Josef 2. 6. 1930 Česká Třebová
Rybková Božena 11. 6. 1930 Česká Třebová
Votavová Milada 24. 6. 1930 Česká Třebová

91 let
Hudeček Zdeněk 8. 6. 1929 Česká Třebová

92 let
Blažková Anna 19. 6. 1928 Česká Třebová

93 let
Krásová Marie 3. 6. 1927 Česká Třebová
Šebek Jindřich 4. 6. 1927 Česká Třebová
Beranová Miroslava 15. 6. 1927 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

ÚMRTÍ

Vlasta Verešpejová (66 let), Česká Třebová
Alena Gluchovová (87 let), Česká Třebová
Helena Valachovičová (87 let), Česká Třebová
Blanka Gregarová (88 let), Česká Třebová
František Ryšavý (91 let), Česká Třebová
Dana Balcarová (69 let), Česká Třebová
Věra Dobiášová (91 let), Česká Třebová
Vladimír Ludl (56 let), Česká Třebová
Vágner Karel (78 let), Česká Třebová
Růžena Kuličková (96 let), Česká Třebová
Bohumila Slezáková (75 let), Přívrat
Dalibor Salivar (88 let), Česká Třebová
Ludmila Rybáková (86 let), Česká Třebová
Stanislava Poslušná (86 let), Zádolí-Střihanov

Vzpomínáme.

Informace ve společenské kronice jsou zveřejňovány se 
souhlasem dotyčných osob, případně jejich zákonných 
zástupců či pozůstalých.

DIAMANTOVÁ SVATBA
V  červnu oslaví Jana a  Rudolf Linderovi 
60. výročí uzavření manželství. Srdečně bla-
hopřejme a  do  dalších let přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.

Dne 19. června 2020 
uplyne 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka,  
babička a prababička, 
paní Marie Svobodová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomíná: Jaroslava, dcera s rodinou.

Dne 8. června 2020 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše  
drahá manželka,  
maminka, sestra, teta, 
švagrová, babička 
a prababička,  
paní Ilona Smolová.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 6. června 2020 
uplyne 10 let od úmrtí 
pana Josefa Borýska.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: manželka a děti s rodinami.

Dne 21. června 2020 
to bude 15 smutných 
let od úmrtí našeho 
milovaného tatínka, dě-
dečka a kamaráda, pana  
Miloslava Mašky.

S úctou vzpomínají synové  
Roman a Zdeněk, vnoučata Bára a Patrik  
a hasiči Česká Třebová.

Dne 11. června 2020 
uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan 
Jaroslav Svoboda. 
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: Jaroslava, dcera s rodinou.

Mobilní rozhlas

Bezplatný systém informování občanů o hro-
zícím nebezpečí a dalším dění ve městě pro-
střednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových 
zpráv.  Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh 
informací chcete dostávat.

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.

DILEMA TĚCHTO DNŮ
„Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš? Doufej v  Boha, vždyť ho zase budu chválit.“  
Žalm 43
Dilema těchto dnů vyjadřuje následující rozhovor. Jedna babička mi volá: „Pane faráři, na-
vštívil byste mě?“ a já odpovídám: „Rád bych, ale snažím se v tyto dny návštěvy seniorů omezit.“ 
A ona: „Pane faráři, ale já měla tak krásný a naplněný život! Ale rozumím tomu, že kdybyste mě 
náhodou nakazil, že byste si to vyčítal…“  Donedávna bylo běžné, že když lidé měli chřipku či 
nějakou jinou virózu, tak kvůli zodpovědnosti např. za práci s ní přicházeli do autobusů, do 
zaměstnání, do společnosti.  Dnes se učíme mezi druhé nepřicházet, chránit je i sebe. Také 
kvůli zodpovědnosti.
S poděkováním všem, kteří pomáhali a pomáhají druhým nacházet naději,

Miloš Kolovratník, Římskokatolická farnost 

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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Dne 29. června 2020 
uplyne 35 let od úmrtí 
našeho tatínka  
a dědečka, pana  
Jindřicha Kloubce.

Děkujeme všem  
za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 30. června 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá maminka, babička 
a prababička, paní Jitka 
Kubíčková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: zarmoucená rodina.

Dne 25. května 2020 
uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel,  
tatínek a dědeček,  
pan Karel Křemenák.
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu s námi tichou vzpo-
mínku. 

Vzpomínají: Berta, manželka, Monika, dcera 
s manželem, Tomáš a Martin, vnuci, ostatní 
příbuzní.

Dne 23. května 2020 
uplynul 2. smutný rok, 
kdy nás náhle opustila 
naše drahá dcera,  
manželka, maminka, 
sestra a vnučka, paní 
Bc. Lucie Kolářová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

Vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 12. června 2020 
uplyne 5. smutný rok, 
co od nás odešel můj 
milý manžel  
a hodný táta,  
pan Zdeněk Rousek. 
Děkujeme všem, kteří 
si spolu s námi na něho 
vzpomenou.

Marie, manželka
Hana a Zdena, dcery s rodinami

Dne 31. května 2020 
uplynul 1. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek, bratr a dědeček, 
pan Zdeněk Jasanský.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 8. června 2020 
uplyne 8 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý syn, manžel 
a tatínek,  
pan Roman Hurt.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: zarmoucená rodina.

Dne 29. června 2020 
uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá manželka, 
maminka a babička, paní  
Jarmila Gremlicová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: rodina

Dne 12. května 2020 
uplynuly 3 roky od chví-
le, kdy nás navždy opus-
til náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Ladislav Hýbl.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: syn Tomáš s rodinou

Dne 24. června 2020 
uplyne 5. smutný rok 
od úmrtí našeho dra-
hého manžela, tatínka 
a dědečka,  
pana Jiřího Madera. 
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: manželka a syn s rodinou.

Dne 9. června 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás  
navždy opustil  
náš drahý manžel,  
tatínek a dědeček,  
pan Jaroslav Jandera.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Veronika, manželka, Veronika, 
dcera s rodinou, Jaroslav, syn s rodinou.

Dne 12. června 2020 
to budou 3 roky, kdy 
zemřel manžel, tatínek, 
syn, bratr a kamarád, 
pan Láďa Šich.

Prosím, vzpomeňte 
s námi. 
Rodina Šichova.

Dne 14. června 2020 
uplyne 7 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička, 
paní Jana Hýblová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají: syn Tomáš s rodinou

Dne 21. května 2020 
uplynuly 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel,  
tatínek, dědeček  
a pradědeček,  
pan Jaroslav Hylák.  
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi  
tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají: Regína, manželka, Jaro-
slava, dcera s rodinou, Pavel, syn s rodinou.

Dne 11. června 2020 
uplyne 4. výročí od úmrtí 
pana Josefa Hubálka.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Vzpomínají: manželka, 
dcera, synové a ostatní 
příbuzní.
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DESET LET OD ÚMRTÍ JANA BALABÁNA

VÝSTAVA NEREALIZOVANÁ, ALE STÁLE PLÁNOVANÁ
Letos 23. dubna uplynulo deset let od úmrtí jednoho z nejvýrazněj-
ších polistopadových českých prozaiků Jana Balabána (1961–2010), 
autora velmi oceňovaného čtenáři i kritikou, který byl určitým způ-
sobem spjat i  s  Českou Třebovou: měl zde dvakrát autorské čtení 
(v rámci cyklu Literáti na trati), a hlavně byl velmi blízkým přítelem 
českotřebovské prozaičky Blanky Kostřicové, se  kterou se  seznámil 
na  studiích na  Filozofické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci 
a  díky níž si naše město oblíbil. Jan Balabán byl též několikrát při-
pomínán na autorských čteních této spisovatelky v českotřebovské 
knihovně – zazněly tu pasáže z jeho dopisů týkající se textů Blanky 
Kostřicové; jeden večer (na přání publika reprízovaný) – Pocta Janu 
Balabánovi – mu byl věnován celý. 

V souvislosti s  letošním výročím se měla v dubnu v Kulturním cen-
tru uskutečnit výstava obrazů spisovatelova bratra, akademického 
malíře a univerzitního profesora malby Daniela Balabána, který na-
maloval několik obrazů inspirovaných Janovým odchodem. Ty měly 
tvořit jádro výstavy, doplněné obrazy s další rodinnou a duchovní te-
matikou. Autor připravoval i komentovanou prohlídku vystavených 
obrazů.
Pokud se vše bude vyvíjet příznivě, mohla by se výstava Daniela 
Balabána realizovat v  příštím roce – k  nedožitým šedesátinám 
Jana Balabána.

KAPLE P. MARIE V MORAVSKÉ ULICI
Cílem tohoto článku není historie kaple 
P.  Marie v  Moravské ulici. Chtěl bych zde 
uvést několik informací o  její věži. Před ča-
sem se mi dostala do  rukou kresba kaple, 
jejímž autorem je českotřebovský výtvarník 
a divadelník Karel Tomeš. Kresba, pocházející 
někdy ze 40. let 20. století, byla pořízena ze 
strany Chorinovy ulice, zachycuje tedy po-
hled na  bok kaple. V  jejím sousedství ještě 
vidíme dávno zbořenou chalupu povozníka 
Marka čp. 215. Při prohlížení obrázku jsem 
si všiml, že věž kaple je na  něm umístěna 
v zadní části její střechy. Jelikož kolem kaple 
dost často chodím, hned mě tato skutečnost 
upoutala. Vím totiž, že se dnes věž nalézá 
uprostřed střechy. Tak mě napadlo, zda Karel, 
když obrázek maloval, náhodou nešel z pro-
tější hospody U Paukrtů a neměl tedy „jiné vi-
dění“. Porovnal jsem kresbu s dalšími dvěma, 
pocházejícími z  ateliéru téhož autora a  za-
chycujícími tentýž objekt. Zjištění bylo vskut-
ku zajímavé! Na dalších dvou kresbách je věž 
umístěn také v zadní části střechy. Tak jsem si 
řekl, že to už není náhoda, to by Karel musel 
kapli malovat zásadně po návratu z hostince. 
Začal jsem tedy pátrat dál a obrázky srovnal 
se starými fotografiemi kaple, ale i s novější-
mi, které v rozmezí let 1958–1968 pořídil můj 
tatínek. A co nevidím! Věž je na nich umístě-
na také vzadu. Kaple v té době měla původ-
ní šindelovou krytinu, kterou na  střeše jako 
chlapec pamatuji. Vím také, že kaple byla 
několikrát opravována (fasáda, odstraněna 
venkovní římsa nad vchodem apod.), došlo 
ke zpevnění základů a výměně střechy. Tyto 
poslední úpravy pamatuji a vím, že to muse-
lo být někdy v 80. letech minulého století. 
A  nyní začalo další pátrání. Zajímal jsem se 
o to, kdy byla střecha rekonstruována a proč 
došlo k  posunutí věže do  střední části kro-
vu. Bohužel jsem nebyl moc úspěšný. Zjistil 
jsem, že tehdy tesařské práce prováděl pan 
Josef Sigl, který se na nás již bohužel po řadu 
let dívá z  nebeských výšin a  tudíž nám nic 
nepoví. Nepomohlo ani pátrání po  všech 
možných úřadech. V jejich spisovnách se ne-
dochoval žádný doklad o  tehdy prováděné 
rekonstrukci.
Jisté informace vydal až Českotřebovský 
zpravodaj. Na  obálce tohoto místního mě-
síčníku vyšla v červenci 1977 (roč. VIII) foto-

grafie Karla Aligera, nazvaná Stará i nová Tře-
bová, zachycující pohled přes střechu kaple 
k panelovým domům na sídlišti Křib. A zde, 
v  roce 1977, je krásně vidět ono zmíněné 
umístění věže v její zadní části. Další „stopa“ 
ve zpravodaji je již písemná a vyšla v listopa-
dovém čísle v  roce 1985, kde tehdejší člen 
redakční rady zpravodaje Zdeněk Vaňous 
v  rubrice Naše postřehy píše: „Máme radost 
z   opravené kapličky v Chorinově ulici naproti 
Klubu důchodců (myšlena bývalá Paukrtova 
hospoda, kde tehdy klub sídlil – pozn. aut.). Ne-
patří sice mezi kategorizované kulturní památ-
ky, ale celková oprava střechy i zdiva pomohla 
‚omládnout‘ této stavbě tak, že nikdo nepozná 
její skutečné stáří (230 let).“ Z uvedeného tex-
tu, i když ohledně stáří kaple se historikové 
rozcházejí, pro nás plyne, že oprava střechy 
i zdiva proběhla v roce 1985. Tehdy tedy do-
šlo k posunutí věže do středu objektu, kde se 
nyní nalézá. V  Českotřebovském kulturním 
zpravodaji v  lednu 1986 byly opět v rubrice 
Naše postřehy, která byla po  řadu let dílem 
Zdeňka Vaňouse, uvedeny další podrobnosti 
k uvedené opravě kaple a také k jejímu stáří, 
jehož hodnocení není předmětem našeho 
článku. Ve  zpravodaji je uvedeno: „Omylem 
jsme v ČKZ 11/1985 nesprávně uvedli věk nově 
opravené kapličky v   Chorinově ulici. Podle 
ověřených údajů byla kaple p.  Marie posta-
vena před 400 lety v  roce 1585, jak také bylo 
před opravou označeno na  plechové tabulce. 
Na opravě byly odpracovány stovky brigádnic-
kých hodin a  vytvořena hodnota přes 40  000 
Kčs. Opravu střechy a  oplechování měděným 
plechem (tehdy byla odstraněna šindelová kry-
tina – pozn. aut.) provedli pracovníci OSP. Při 
opravě byla ve  věži kaple nalezena schránka 
se zprávou o opravě kapličky v roce 1936 a teh-
dejšími penězi. Po  doplnění o  zprávu a  mince 
z roku 1985 byla zaletovaná schránka opět ulo-
žena v opraveném objektu. Ve věži kapličky byl 
také umístěn původní zvon s dosud neidentifi-
kovaným nápisem.“
Jelikož mezi námi již není pamětníků, kteří 
by k opravě mohli něco říci, podařila se pře-
ce jedna informace získat. Bývalý občan na-
šeho města, nyní žijící v Lanškrouně, člověk 
s  vřelým vztahem ke  kulturním a  církevním 
památkám, pan Josef Petrák, zavzpomí-
nal, že původně byl v  kapli provaz, sloužící 

ke  zvonění, umístěn těsně před oltářem, 
zatímco dnes se nachází uprostřed kaple. To 
svědčí o vzpomenutém posunutí věže. Také 
mi sdělil, že při zmíněné opravě byl původní, 
klenutý strop kaple zakryt stropem nižším, 
s  rovným podhledem. Tak přece, alespoň 
částečně, došlo k  rozluštění záhady posunu 
věže kaple z  obrazů Karla Tomše.

Martin Šebela
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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

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin.

Pravidelné semináře se v  měsíci červnu ne-
uskuteční.

VÝSTAVA
Komorní výstava několika originálních děl 
zapůjčených ze soukromé sbírky Luboše Ber-
náška Nesmrtelný hadrák Káji Saudka po-
trvá do neděle 7. června 2020.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY
Výstava Perpetuum mobile bude otevřena 
bez vernisáže od  čtvrtka 11. června 2020. 
Unikátní interaktivní výstava Aleše Drašnara 
ze Slavoňova představí řadu replik historic-
kých strojů – pokusů o  sestrojení perpetua 
mobile – a bude doplněna hernou pro dět-
ské i dospělé návštěvníky. 
Výstava potrvá do neděle 30. srpna 2020. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vzhledem k  dosud nevyjasněným pod-
mínkám pro konání příměstských táborů 
a  z  toho plynoucí nemožnosti zajistit tábor 
v plánovaném rozsahu a kvalitě jsme nuce-
ni muzejní příměstský tábor zrušit. Rodičům 
dětí, kteří již o  náš tábor projevili zájem, se 
omlouváme a  děkujeme za  pochopení. 
Na děti se budeme těšit příští rok! 
 

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

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

TAJEMSTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
V čase vzniku těchto řádků má v církevním kalendáři svátek sv. Jan Nepomucký (16. 5.). Volba 
dalšího předmětu ze sbírek muzea se zajímavým příběhem snad i proto padla na obraz zmí-
něného světce. Dílo má za sebou pohnutou historii a stále uchovává své tajemství stejně, jako 
jej uchoval Jan Nepomucký. Jen si připomeňme, že tento světec je řazen mezi hlavní zemské 
patrony. Byl umučen na příkaz krále Václava IV. Hlavním důvodem Janova mučení byl spor 
s  králem o svobodnou volbu opata kladrubského kláštera a podle legendy též Janovo odmít-
nutí vyzradit obsah zpovědi manželky Václava IV. Žofie. Umučené tělo Jana Nepomuckého 
bylo shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Nad místem, kde tělo dopadlo, se mělo ukázat pět 
hvězd. Hvězdy na svatozáři se pak staly Janovým výrazným atributem, stejně jako kanovnický 
šat, kříž v ruce, palmová ratolest, silueta mostu a další. Svatořečen byl v roce 1729.
Ale už k vlastnímu obrazu ve sbírkách muzea. Roku 1793 po úderu blesku do kostelní věže 
vyhořel zdejší kostel sv. Jakuba. Rok nato byla zahájena stavba nového kostela, který pro 
Aloise z  Lichtenštejna vyprojektoval jeho dvorní architekt Josef Hardtmuth (pokud je vám 
toto jméno povědomé a máte pocit, že jej čtete na obyčejných tužkách, vězte, že Hardtmuth 
byl i vynálezcem tuhy). Kostel byl dokončen roku 1801. Na přání Aloise z Lichtenštejna byla 
nad hlavní průčelí osazena pamětní deska, která dodnes připomíná jeho jméno, a následně 
byl chrám vybaven potřebným mobiliářem, oltáři a obrazy.  Snad v této době se začíná psát 
historie našeho oltářního obrazu sv. Jana Nepomuckého. 
Víme, že oltář zmíněného světce stál už ve starém kostele, zničeném ohněm v roce 1793. Oltář 
byl zachráněn a  instalován v  novostavbě kostela. Otázku, zda náš popisovaný obraz mohl 
být mezi zachráněnými předměty a byl do kostela po požáru navrácen, nebo jestli vznikl až 
v souvislosti s pořizováním nového mobiliáře kolem roku 1801, s jistotou zodpovědět nelze. 
Jeho původ, stejně jako autorství, zůstává (prozatím) tajemstvím. 
Obraz na svém místě setrval až do 80. let 19. století. Přečkal další požár kostela, který 28. srpna 
1884 zavinili neopatrní klempíři pracující na opravě střechy. Za oběť ničivému živlu tenkrát 
padla střecha s velkou věží a sanktusníkem, hodiny a zvony. Interiér nebyl poškozen ohněm, 
ale v jisté míře vodou, kterou se hasilo. Kostel byl rychle opraven, ale nejen to. Když českotře-
bovský farář Josef Ledr uspořádal sbírku na nové obrazy křížové cesty, peněz se sešlo tolik, že 
stačily nejen na původní záměr, ale prakticky na zásadní obnovu interiéru. Práce na obrazech 
byly svěřeny Janu Umlaufovi z Kyšperka. Ten se při práci na novém obraze sv. Jana nechal in-
spirovat tím starším. Na obou obrazech vidíme světce v kanovnickém šatě vzhlížejícího k nebi 
s křížem v ruce. Na obou obrazech je pár andílků se světcovými atributy. Na starém plátně 
jeden z andělů drží světcův biret a zvedá palmovou ratolest, druhý svírá zámek a zvedá prstík 
k ústům na znamení mlčenlivosti. Na Umlaufově díle první anděl zvedá prst na znamení ml-
čení a drží světcův biret a knihu, druhý zvedá palmovou ratolest. Malíř ještě doplnil  hlavičky 
dvou putti shlížejících z nebes a mostní architekturu do dolní části obrazu. 
Když byl nový obraz sv. Jana Nepomuckého v roce 1888 hotov, starý na svém místě dosloužil. 
Byl sňat a farním úřadem roku 1897 věnován muzeu, v jehož sbírkách je uložen dodnes. Ještě 
dodejme, že obraz v roce 1995 restauroval akademický malíř Jaroslav Alt.

Jana Voleská, ředitelka městského muzea

Autor neznámý: sv. Jan Nepomucký, olej na plátně, přelom 
18. a 19. století, 151 × 83 cm.  
Sbírka Městského muzea Česká Třebová, 11-A-333.

Jan Umlauf:  Sv. Jan Nepomucký, 1888, olej na plátně,  
190 × 107 cm.  
Kostel sv. Jakuba v České Třebové.
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DEN VÍTĚZSTVÍ
Dne 8. května 2020 dopoledne paní starostka Magdaléna Peterková 
a pan místostarosta Josef Kopecký položili věnec k památníku u ZŠ 
Habrmanova. Uctění památky obětí tohoto doposud největšího vo-
jenského střetnutí v historii proběhlo také u dalších pamětních míst 
v našem městě. Přesněji šlo o památníky na Lhotce, v Kozlově, Svin-
né, členů České obce sokolské, letců R.A.F., Sousoší sbratření a hroby 
obětí války na hlavním i parnickém hřbitově. 

Jiří Holý, mediální asistent města

KONEC VÁLKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Před několika dny (tyto řádky vznikají v polovině května) jsme si při-
pomněli 75. výročí konce druhé světové války. Přestože v současné si-
tuaci nebylo možné tuto událost oslavit v takové míře, jak jsme tomu 
byli dosud zvyklí, pozornosti řady čtenářů jistě neunikly květinové 
věnce položené u památníků obětí války na různých místech našeho 
města. Drobnou vzpomínkou na válku, její oběti a zejména její konec 
má být i tento příspěvek. 
Ještě před vypuknutím války do  života obyvatel (nejen) České Tře-
bové zasáhlo odtržení Sudet a vznik protektorátu. Obojí dávalo tušit, 
že doba, která nastane, nebude snadná, ale události, k nimž během 
následujících let došlo, vzbuzují hrůzu i dnes. 
Každá válka ovšem musí jednou skončit. Předzvěstí blížícího se kon-
ce války se pro obyvatele našeho města staly transporty smrti z kon-
centračního tábora v  Osvětimi, které přes Českou Třebovou začaly 
projíždět v průběhu ledna 1945. Zemřelí vězni byli vyhazováni podél 
trati, na hřbitovech na Parníku a v Dlouhé Třebové jsou jich pocho-
vány téměř tři desítky. Městem prošla také kolona ruských zajatců. 
Nutno podotknout, že jakákoliv pomoc zuboženým lidským bytos-
tem mohla stát případného dobrodince život, přesto jej mnozí risko-
vali. Během jara se pak kolejiště českotřebovského nádraží zaplnilo 
německými vlaky směřujícími na západ a vezoucími vojáky, vojenský 
materiál, potraviny a válečnou kořist. Ulicemi města začalo projíždět 
civilní obyvatelstvo německé národnosti prchající před postupující 
frontou ze Sudet a Horního Slezska. Konec války se nezadržitelně blí-
žil. Po vypuknutí povstání v Praze 5. května se v České Třebové objevi-
ly na nádražní budově a na náměstí československé vlajky a ve městě 
zavládla radost. Po  zásahu SS byly tyto vlajky odstraněny a  obyva-
telstvu bylo zakázáno mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní 
opouštět domovy. Přestože místní rozhlas vyzýval ke klidu, nervozita 
mezi lidmi narůstala. Následujícího dne se město zaplnilo prchající-
mi Němci – vojáky i civilisty, v Křivolíku začali ustupující Němci ničit 
válečný materiál a vozidla. Ještě 8. května projely přes Třebovou dvě 
kolony prchajících jednotek Wehrmachtu. Útěk okupantů pokračoval 
i příštího dne – 9. května. To se již rádiem rozšířila zpráva o osvoboze-
ní Prahy Rudou armádou a rozradostnění obyvatelé město vyzdobili 
československými a  sovětskými vlajkami. Na  českotřebovském ná-
draží se ovšem schylovalo k dramatu: opilý velitel odstaveného mu-
ničního vlaku se rozhodl tento vlak vyhodit do povětří. Neštěstí však 
zabránil lékař z  vedle stojícího lazaretního vlaku, který dotyčného 
důstojníka zastřelil. Tím zachránil nejen zraněné vojáky z lazaretního 
vlaku, ale i nádraží a přilehlou část města. V noci na 10. května se oby-
vatelé našeho města konečně dočkali i osvoboditelů: jako první do-
razila rozvědka sovětských partyzánů vedená majorem Novikovem 
a německým partyzánem Schneiderem. První sovětští vojáci dorazili 
ze směru od Skuhrova ráno 10. května. Válka tak pro obyvatele České 
Třebové skončila. 
Během válečných let 1939 až 1945 umírali českotřebovští občané 
na frontě i v zázemí. Mezi obětmi války jsou muži i ženy, lidé vyššího 
věku i děti, příslušníci městské honorace i  lidé z nepříliš majetných 
rodin. Někteří padli v boji, někteří byli utýráni či popraveni v nacis-
tických věznicích a  koncentračních táborech. Seznam obětí druhé 
světové války z  řad obyvatel našeho města obsahuje desítky jmen 
a dodnes není kompletní.

Jitka Peková, městské muzeum

Fotografie ze sbírky Městského muzea zachycují výjevy z květnových dnů 1945 
v České Třebové a hořící německá vozidla v Křivolíku.

Uctění památky obětí války v letošním roce / foto Michal Horák
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

LISTOVÁNÍ V JAVORCE
Zveme vás v  sobotu 13. června na  dvě 
představení LiStOVáNí, která se uskuteční 
v  parku Javorka (Bennewitzův pavilon). 
LiStOVáNí je scénické čtení, které jako dýcha-
jící představení s rekvizitami, kostýmy a hud-
bou představuje knihy. 
Vstupné dobrovolné. Doporučujeme přinést 
si vlastní židličku/deku na sezení. 
V  případě nepříznivého počasí se akce pře-
souvá do Malé scény.

Šmodrcha (Archie Kimpton) 
Pěkně popletený kočičák
14:00
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jed-
noho docela obyčejného městečka. Když 
ovšem jednoho obyčejného dne na toulkách 
po okolí náhodou natrefí na příšerně pomo-
taného, zpřeházeného, mrzoutského, vypa-
seného a  na  sušenkách závislého mluvícího 
kocoura, jeho život se rázem úplně změní!
Je šťastný, že v  podivném tvorovi konečně 
našel svého vlastního zvířecího kamaráda, 
a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou po-
sedlá máma, otravná sestra a  bláznivý starý 
plukovník se zálibou ve  vycpávání neob-
vyklých živočichů mají na  věc docela jiný 
názor… Dokáže Honzík svého chlupatého 
parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud 
mnohem horší než jen pouhý nedostatek su-
šenek?
Účinkují: Věra Hollá a Lukáš Hejlík. 
Představení vhodné pro děti.
 
Fotbalové deníky (Jiří Hájíček)
Fotbalová road movie nejen pro muže
17:00
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi 
po  mistrovství světa ve  fotbale v  Německu. 
Tato road movie není ale zdaleka jen o fotba-
le a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl 
na  MS do  Německa, místo toho podniká 
zvláštní cestu po  republice s  devatenácti-
letou dívkou, kterou zná teprve týden. Ese-
meska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO 
FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI 
JSME JAK KRAVY! KOLLER – TO JE PRUSER. 
UVEDOM SI – JESTLI SE NEVRATI BAROS, NE-
MAME UTOK!
Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
Představení pro dospělé. 

Městská knihovna včetně pobočky Parník je otevřena od  27. dubna v  upravené pro-
vozní době. Návštěvníci si mohou volně vybírat knihy, ale během návštěvy knihovny 
je nutné mít ústa a  nos zakrytá rouškou nebo šátkem a  při vstupu použít dezinfekci 
na ruce. Vrácené výpůjčky putují do karantény na 48 hodin.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na 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).

LETNÍ BONUS PRO ČTENÁŘE – 
VÝPŮJČKY NA 45 DNÍ!
Půjčit si knihu a odjet na chatu? Dát dětem 
knížky z  knihovny na  prázdniny k  dědovi 
a  babičce? A  nemuset řešit o  prázdninách 
vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, 
letos to bude mnohem jednodušší. Kni-
hy, časopisy, audioknihy i  hry půjčené 
od 22. června do 17. srpna budou mít au-
tomaticky výpůjční lhůtu 45 dní. 
Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky 
jako obvykle sami prodloužit přes své čtenář-
ské konto, e-mailem nebo telefonicky.

VYBERTE SI KNÍŽKY ONLINE, VYZVEDNĚTE SI JE BEZ ČEKÁNÍ! 
Služba Vyber a vyzvedni je pro všechny, kteří vybírají pečlivě a mají rádi jistotu. Už vás ni-
kdo nepřipraví o knížku přímo před nosem. Nebudete čekat, než knihy přineseme ze skladu. 
Pokud spěcháte nebo nechcete trávit čas vybíráním knih přímo v knihovně, vyberte si po-
žadované tituly předem pohodlně online. My vám je připravíme a  načteme jako výpůjčky 
do vašeho čtenářského účtu. Jakmile je vše nachystané, dostanete potvrzení SMS zprávou 
a e-mailem. Poté máte 3 dny na vyzvednutí připravených titulů. Služba je zdarma.
Jak provést objednávku?
Přihlaste se do  svého čtenářského konta v  online katalogu https://vufind.katalogknih.cz/. 
V případě, že nemáte konto aktivní, kontaktujte nás telefonicky nebo osobně. Přístup vám 
rádi zřídíme.
Objednat lze pouze knihy, které jsou dostupné. Místo pro vyzvednutí (město nebo pobočku 
Parník) si vyberete sami před odesláním požadavku.

 
Nebojte se na vracení výpůjček použít bibliobox.  
Názorné video, jak bibliobox funguje, najdete na našem YouTube kanálu „knihovnact“. Autor: Jana Koďousková 
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/6 pondělí

DEN DĚTÍ
15:30–17:30 / park Javorka
Pro děti je připravena cesta plná úkolů, sou-
těží a dalších aktivit. Začátek cesty je v parku 
Javorka – u hříbku. Vstupné: děti do 3 let – 
15 Kč, děti od  3 let – 30 Kč (doprovod zdar-
ma). V případě deštivého počasí se akce ruší. 
Pořádá DDM Kamarád.

6/6 sobota

SOBOTA V ROSE
9:00–19:00 / Rosa rodinné centrum
Zábavný den pro děti – děti od 4 let, připra-
veny různé hry a tvořivé dílny (můžete si vy-
zkoušet, jaké je to být v Rose na příměstském 
táboře), cena 350 Kč, sourozenec 320 Kč, 
v ceně jídlo a pitný režim po celý den.

11/6 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
RÁMEČKOVÁ TAŠTIČKA
15:00–17:00 / Kulturní centrum – klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: 
šicí potřeby, šicí stroj (je na  dílně k  zapůj-
čení), vrchní látku 30 × 70 podložit vatelí-
nem a  prošít, podšívku 40 × 70, zip 40 cm. 
Rámečky budou ke  koupi na  dílně (35 Kč). 
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a  60 Kč ostatní účastníci. Další informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

CÍNOVANÝ ŠPERK
15:30–18:00 / DDM Kamarád

Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena: 
250 Kč, s  sebou: 1× minerál, který si chcete 
ocínovat, přezůvky, pracovní oděv, popř. 
brýle, kdo nosí. Přihlásit se můžete v kancelá-
ři DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 
777 292 218. 

13/6 sobota

CYKLOBURZA
8:00–12:00 a 13:00–15:00 / DDM Kamarád
Prodej kol a dalšího cyklo příslušenství, kolo-
běžek, in-line bruslí atd.

LISTOVÁNÍ.CZ: ŠMODRCHA 
14:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jed-
noho docela obyčejného městečka. Když ov-
šem jednoho obyčejného dne na  toulkách 
po okolí náhodou natrefí na příšerně pomo-
taného, zpřeházeného, mrzoutského, vypa-
seného a na sušenkách závislého mluvícího 
kocoura, jeho život se rázem úplně změní!
Je šťastný, že v  podivném tvorovi konečně 
našel svého vlastního zvířecího kamaráda, 
a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou po-
sedlá máma, otravná sestra a bláznivý starý 
plukovník se zálibou ve  vycpávání neob-
vyklých živočichů mají na  věc docela jiný 
názor… Dokáže Honzík svého chlupatého 
parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud 
mnohem horší než jen pouhý nedostatek 
sušenek? Účinkují: Věra Hollá a  Lukáš Hej-
lík. Představení pro děti. Pořádá Městská 
knihovna Česká Třebová. V případě nepřízni-
vého počasí se akce přesouvá do Malé scény. 
Vstupné dobrovolné.

LISTOVÁNÍ.CZ: FOTBALOVÉ DENÍKY 
17:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi 
po mistrovství světa ve  fotbale v Německu. 
Tato road movie není ale zdaleka jen o fotba-
le a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl 
na  MS do  Německa, místo toho podniká 
zvláštní cestu po  republice s  devatenáctile-
tou dívkou, kterou zná teprve týden. Účinku-
jí: Věra Hollá a Lukáš Hejlík. Představení pro 
dospělé. Pořádá Městská knihovna Česká 
Třebová. V  případě nepříznivého počasí se 
akce přesouvá do Malé scény. Vstupné dob-
rovolné.

15/6 pondělí

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  ro-
diči. Sraz v  16 hodin u  sochy Šárky v  parku 
Javorka. Podložky na  sednutí budou k  dis-
pozici na místě. V případě deštivého počasí 

se akce ruší. Pořádá Městská knihovna Česká 
Třebová. Vstupné dobrovolné.

SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
17:00–19:00 / DDM Kamarád
Dozvíte se o  sebeléčebné metodě Su Jok, 
která pracuje s akupunkturními body, a bu-
dete si moci sami po  absolvování semináře 
body ošetřovat. Cena kurzu je 150 Kč (kurz je 
dotován z projektu Šablony II.). S sebou: pře-
zůvky, poznámkový sešit, psací potřeby, brý-
le (pokud jsou potřeba). Kurzem vás provede 
lektorka Kateřina Rouse, DiS. Na kurz je mož-
né přihlásit se na telefon 777 292 242 nebo 
v kanceláři DDM Kamarád. Platbu za kurz je 
nutné uhradit do 8. 6. 2020.

18/6 čtvrtek

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oblečení 
pro teenagery, autosedaček, hraček, postý-
lek a dalších věcí pro děti. 

21/6 neděle

LÉTO NA STEZCE
14:00–17:30 / Údolím skuhrovského potoka
Tradiční vycházka pro rodinné i  jiné týmy 
se koná na  smyslově naučné stezce „Údo-
lím Skuhrovského potoka“. Start průběž-
ně od  14 do  16:00 h v  Rybníku u  kurtů. Cíl 
15–17:30 h u restaurantu Nad Hrází. Startov-
né 50 Kč. Pořádá Český svaz ochránců příro-
dy Podorlicko v České Třebové.

24/6 středa

VÝROBA BERUŠKY – SKŘÍTKA
15:30–20:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
150 Kč + cca 100 Kč na materiál. S sebou pře-
zůvky. Kurz je určen pro pokročilé se zkuše-
nostmi se šitím na stroji. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři DDM Kamarád nebo na  tel. č. 
736 694 671, 777 292 218. 

SPORT
1/6 pondělí

SPOLU NA STARTU
16:00 / Atletický stadion Skalka
Závody v rámci projektu Českého atletického 
svazu Spolu na startu pořádá Atletický klub 
ISCAREX Česká Třebová. Akce je určena jak 
pro členy atletického oddílu, tak i pro zájem-
ce z řad veřejnosti. Bližší informace k závodu 
a přihlášení na https://junior.iscarex.cz/.



12

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / ČERVEN 2020

21/6 neděle

BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC
10:00 / budova VDA, Kozlovský kopec
Start před budovou VDA, Habrmano-
va ul., Česká Třebová. Délka: 5,2 km. 
Převýšení: 234 m. Startovné 100 Kč. 
Bližší informace k  závodu a  přihlášení 
na http://www.iscarex.cz/sport. Akci pořádá 
Atletický klub ISCAREX Česká Třebová.
 

27/6 sobota

O TŘEBOVSKÉHO STĚNOLEZA 2020
9:30 / Venkovní lezecká stěna
Horolezecký klub Česká Třebová Vás zve 
na 9. ročník lezecké soutěže pro děti a mlá-
dež. Místo konání: venkovní lezecká stěna 
ZŠ Habrmanova (areál gymnázia). Startovné: 
50 Kč.

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

12/5–7/6

NESMRTELNÝ HADRÁK KÁJI SAUDKA
Městské muzeum
Komorní výstava několika originálních děl, 
na nichž známý umělec zpodobil populární 
vozítko. Vystavená díla pocházejí ze soukro-
mé sbírky pana Luboše Bernáška. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

11/6–30/8

PERPETUUM MOBILE
Městské muzeum
Výstava Perpetuum mobile bude otevřena 
bez vernisáže od  čtvrtka 11. června 2020. 
Unikátní interaktivní výstava Aleše Drašnara 
ze Slavoňova představí řadu replik historic-
kých strojů – pokusů o  sestrojení perpetua 
mobile – a bude doplněna hernou pro dět-
ské i  dospělé návštěvníky. Výstava potrvá 
do neděle 30. srpna 2020.

27/5–26/6

VODA
Výstavní síň kulturního centra
Výstava Výtvarné skupiny Maxmilián Čes-
ká Třebová. Bez vernisáže. Otevřeno denně 
9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

KINO SVĚT
1/6 pondělí

ATTILA (SR) 2D
19:00
„Dvě minuty a bylo po  ´Zápasu století .́ Tak 
Végh v kleci poslal k zemi Vémolu.“ nebo „Lvi 

dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním 
kole“. Tak zněly titulky po  dlouho očekáva-
ném MMA zápasu Attily Végha a  Karlose 
„Terminátora“ Vémoly, v  němž Attila jako 
první na  světě knokautoval neporazitelné-
ho Vémolu. Nový dokumentární film mapu-
je celoživotní cestu sportovce a  novodobé 
hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, jak 
se Attila na  tento zápas století připravoval. 
Díky vyprávění jeho rodiny, přátel i soupeřů 
můžete sledovat kroky, jež Atillu dovedly až 
na samý trůn MMA v USA, přestože k  tomu 
neměl v  dětství moc předpokladů. Příběh 
Attily je příběhem skromného chlapce 
z  Gabčíkova, kterého odhodlání, tvrdá dři-
na, ale i přátelská povaha dovedly až na vr-
chol. Režie: P.  Větrovský. Mládeži přístupno 
od  12 let, dokument, slovensky, 125 min. 
Vstupné: 100 Kč.

3/6 středa

BIO SENIOR
NÁHRADNÍ TERMÍN!
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST  
(ČESKO, SLOVENSKO) 2D
17:00
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobod-
ná třicátnice se skvělou kariérou a dlouhole-
tou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana 
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru 
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrov-
nat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít 
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene 
seznámením s  výstředním umělcem Vikto-
rem (Janko Popović Volarić), pro kterého se 
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen 
Simonou, ale i  sexem, což zpočátku vypa-
dá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá 
nový směr. Když potká okouzlujícího podni-
katele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) 
a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho 
čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, 
že jejich vztah je pod drobnohledem Marko-
vy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla 

zvyklá pomáhat s  výchovou vnučky. Nyní 
Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, 
aby se cítila šťastná. Vstupné: 60 Kč.

6/6 sobota

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES  
(NORSKO, KANADA) 2D
17:00
Odpradávna leží kdesi v  hlubokých lesích 
království trollů. Nikdo z  nich nežere děti, 
ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí 
si v přítmí a stínu užívají spokojeného života 
a  veselí pod vládou krále Gromma. Někdo 
má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hla-
vy, někdo je trochu kouzelný a  jiný vůbec, 
z  někoho jde trochu hrůza, když se špatně 
vyspí, někdo už začíná věkem kamenět. Kry-
jí se před sluncem a dobře se baví. Jednoho 
dne ovšem oblíbený král kvůli zradě a  na-
stražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma 
čeká velké dobrodružství. S  pomocí přátel 
musí projít zakázaným kouzelným lesem až 
na hranice světa trollů a lidí, získat zpět krá-
lův ukradený zkamenělý ocas a do tří dnů ho 
přinést zpátky. Pak králova kletba pomine. 
Trym byl vždycky jeden z nejveselejších tro-
llů, teď ale musí legrácky stranou. Stojí před 
ním les plný nebezpečí, nástrah a  trollích 
strašidel. Režie: K. Munroe, K. Kamp. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, rodin-
ný, český dabing, 91 min. Vstupné: 90 Kč.

8/6 pondělí

EMMA (VELKÁ BRITÁNIE) 2D 
19:00
Emma Woodhouseová (Anya Taylor-Joy) je 
hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně 
emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvlášt-
ním talentem, schopností svádět dohroma-
dy jedince opačného pohlaví a  dopravovat 
je až před oltář. Tedy alespoň si to o  sobě 
začne myslet, když několika mistrovskými 
tahy provdá svou vychovatelku za  bohaté-
ho vdovce. Jejím dalším projektem se stane 
plánované spojení mladičké a naivní Harriet 
s místním farářem. Přestože Emmin otec (Bill 
Nighy) ji varuje, aby si nezahrávala, a její pří-
tel z dětství George Knightley se jí snaží vy-
světlit, že lásce se poručit nedá, dohazovač-
ka Emma tlačí Harriet do  sňatku s  knězem 
silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí 
nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých 
slz, citovým uragánem, v jehož epicentru se 
ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá 
všechny životní jistoty. Režie: A. de Wilde. 
Mládeži přístupno, romantická komedie, ti-
tulky, 124 min. Vstupné: 120 Kč.

10/6 středa

V SÍTI: ZA ŠKOLOU (ČR) 2D 
Speciální verze filmu V síti určená pro diváky 
už od 12 let.
19:00
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Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, 
se připojí na sociální sítě, aby v přímém pře-
nosu zažily, co se děje v online světě. V kopi-
ích dětských pokojů chatují a skypují s muži, 
kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex přes web-
kameru nebo posílá erotické fotografie a vi-
dea. Herečky dokonce zažívají vyhrožování 
a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální ce-
lovečerní verze dokumentárního filmu jsou 
doplněny o praktické rady, návody a komen-
táře hereček, které si zkušeností se sexuál-
ním obtěžováním na  internetu samy prošly. 
Režie: V. Klusák, B. Chalupová. Dokument, 
64 min. Vstupné: 100 Kč.

13/6 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
(USA) 2D 
17:00
Norm má na první pohled vše, co takový král 
ledového severu potřebuje. Je velký, správně 
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvě-
dici po boku. S jeho královským majestátem 
a  medvědí hrůzostrašností už je to ovšem 
trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, 
pohodu, kámoše, o  jeho roztržitosti ani ne-
mluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srd-
ce a  obojí bude znovu potřebovat. Na  jeho 
pól se totiž přenese honička za  ztraceným 
pokladem a  dávná starobylá památka se 
shodou náhod ocitne právě v těch jeho nej-
méně povolaných tlapkách. Norm se pochla-
pí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí 
na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se tro-
jicí nezničitelných polárních lumíků a  vydá 
se najít pradávný chrám ležící uprostřed 
džungle kdesi na  jiném konci zeměkoule. 
Hádanky, nástrahy a pasti překoná s odzbro-
jující bezstarostností a všichni noví kamarádi 
se nestačí divit, jak velká je Normova schop-
nost šlápnout vždy vedle. Mládeži přístupno, 
animovaný, český dabing, 111 min. Vstupné: 
120 Kč.

15/6 pondělí

BOURÁK (ČR) 2D
19:00
Komedie Ondřeje Trojana s  Ivanem Troja-
nem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života a rodina už ho má 
plný zuby. Ale i  srdce. Příběh se odehrává 
ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu 
Čech, kde po  revoluci zavřeli všechny fab-
riky a  místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a  šlapky. V  jednom z  těch nonstopů 
s  automaty pro zoufalce pracuje i  Kamila, 
osmnáctka, která už má života ve  městě, 
kde chcípnul pes, plné zuby. A  ještě víc ji 
štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, 
který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. 
Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Ca-
dillacem, který chodí trsat rock and roll s hol-
kou, co vypadá jako ze starého amerického 
katalogu na  podprdy. A  navíc jí za  matkou 

pálí šéf, gangster místního formátu, které-
mu evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, 
že musí zasáhnout a  donutit mámu koneč-
ně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! 
Dále hrají: K. Boková, J. Macháček, V. Marko-
vá... Mládeži přístupno od  12 let, komedie, 
110 min. Vstupné: 130 Kč.

17/6 středa

POSLOUCHEJ (ČR) 2D 
19:00
Snímek vypráví příběh mladého páru, který 
vyráží na výlet, aby jejich vztahu dodali no-
vou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal 
a spěje k zániku. Dívka má navíc silné pode-
zření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro 
to důkazy. Partnerovo koketní chování vůči 
jiným ženám ji v  tom však utvrzuje. Během 
cesty, kdy její partner spí, uslyší v  autě hlas 
a  jak se záhy ukáže, jde o  hlas mužovy mi-
lenky. Ta se dokonce dívce začne zjevovat. 
Je to jen noční můra, halucinace, nebo snad 
její partner skrývá daleko hrůznější tajem-
ství, než jsou občasné zálety? Jak ubíhají ki-
lometry, atmosféra houstne a  ve  chvíli, kdy 
dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život. Hra-
jí: K. Podzimková, A. Bílík... Režie: D. Laňka, 
M. Müller. Mládeži přístupno od 15 let, psy-
chothriller, 77 min. Vstupné: 120 Kč.

20/6 sobota

PAT A MAT A KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR) 2D 
17:00
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zce-
la nových Kutilských trampotách! Série pří-
běhů, která vyvolá úsměv na  tvářích dětí 
i  dospělých. Jakou lest vymyslí na  zloděje, 
který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto 
hadicí? To není nic pro Pata a  Mata! Raději 
si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek 
jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení 
na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha 

a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výro-
ba domácího moštu a křupavého popcornu. 
A co teprve, když si z dronů vyrobí nový léta-
jící stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci“, 
kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových 
poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, 
do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro 
naše dva kutily není žádná komplikace pře-
kážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat 
a  Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof 
a originálních řešení. Doma to raději nezkou-
šejte! Režie: M. Beneš. Mládeži přístupno, 
animovaný, dobrodružný, 62 min. Vstupné: 
90 Kč. 

22/6 pondělí

NÁHRADNÍ TERMÍN
V SÍTI (ČESKO) 2D 
19:00
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenci-
álních sexuálních predátorů. Radikální expe-
riment otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dět-
skými rysy se vydávají na  sociální sítě, aby 
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanác-
tiletých dívek online. Ve věrných kopiích dět-
ských pokojů chatují a  skypují s  muži, kteří 
je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex přes web-
kameru, posílá fotky svých penisů a odkazy 
na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydí-
rání. Dokumentární film Barbory Chalupové 
a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hr-
dinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro kte-
ré se účast na  experimentu, od  castingu až 
po osobní schůzky s predátory pod dozorem 
ochranky, stává zásadní životní zkušeností. 
Predátorské taktiky se postupně obracejí 
proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. 
Vstupné: 100 Kč.

24/6 středa

BIO SENIOR
AFRIKOU NA PIONÝRU (SK) 2D
17:00
Cesta napříč africkým kontinentem na  le-
gendárních a hodně starých motorkách Jawa 
Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pi-
onýru přináší ještě bláznivější a  odvážnější 
výpravu, než jaké známe díky žlutým traban-
tům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních 
expedic žlutých trabantů se vedoucí výpravy 
motorek do Afriky, dobrodruh a režisér Ma-
rek Slobodník sám na své Jawě 250 účastnil. 
Podobně jako výrazné postavy filmových 
komiksových vesmírů dostávají vlastní filmy, 
tak i jeho samostatné dobrodružství Afrikou 
na Pionýru mohou brát diváci jako takzvaný 
„spin-off“. Mládeži přístupno od 12 let, doku-
ment, slovensky, 104 min. Vstupné: 60 Kč.

27/6 sobota

LASSIE SE VRACÍ (NĚMECKO) 2D 
17:00



Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se 
vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžas-
ný příběh o nerozlučném přátelství chlapce 
a  jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chla-
pec a  jeho věrná psí kámoška Lassie jsou 
proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena 
až na druhý konec země. Z nového domova 
ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odváž-
nou, strastiplnou a  někdy i  zábavnou cestu 
zpátky. Režie: H. Olderdissen. Mládeži pří-
stupno, rodinný, dobrodružný, český dabing, 
100 min Vstupné: 120 Kč.

29/6 pondělí

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ  
(NĚMECKO) 2D
19:00
Na  společné večeři se sejde několik párů 
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje te-
lefony položí na stůl a všechny zprávy, vzka-
zy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprá-
vy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. 
Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě 
naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úpl-
ně všechno, znají naše tajnosti, druhé životy, 
drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se 
nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale 
začnou chodit zprávy, které se svými partne-
ry či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série 
šílených situací a  trapasů, někomu u  stolu 
bude nepříjemně horko a  brzo bude hor-
ko úplně všem. Odejdou domů partnerské 
páry, které přišly, nebo budou v jiném slože-
ní nebo budou po večeři všichni single? Hra-
jí: E. M‘Barek, F. D. Fitz... Režie: B. Dagtekin. 
Mládeži přístupno od 15 let, komedie, český 
dabing, 111 min. Vstupné: 120 Kč.

30/6 úterý

LVÍ KRÁL (USA) 2D
17:00
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíro-
val Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrá-
vá v  africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba 
zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův 
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá 
své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu 
plný intrik, dramat a  po  nečekané tragédii 
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za  pomoci 
dvou nových přátel musí Simba dospět a stát 
se tím, kým je mu souzeno být. Mládeži pří-
stupno, animovaný, rodinný, dobrodružný, 
český dabing, 118 min. Vstupné: 60 Kč.

Žádáme diváky, aby nekonzumovali bě-
hem promítání potraviny a  nápoje, do-
držovali 2 m rozestupu mezi návštěvníky 
čekajícími na  prodej vstupenek a  prefe-
rovali nákup vstupenek on-line prostřed-
nictvím internetu na  stránce KC – www.
kcct.cz.

Změna programu vyhrazena!

KULTURNÍ CENTRUM
NÁHRADNÍ TERMÍNY KINO:
Příliš osobní známost – 3. 6. 2020 v 17:00 h
V síti – 22. 6. 2020 v 19:00 hodin

NÁHRADNÍ TERMÍNY  
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
DP Jaro - Smím prosit – 29. 10. 2020 v 19:00 h
DP Jaro - Skleněný strop – 16. 11. 2020 
v 19:00 hodin
DP Jaro – Plný kapsy šutrů – 9. 12. 2020 
v 19:00 hodin
DP Jaro – Čapek – termín v jednání

Prosíme předplatitele, aby si schovali 
abonentní průkazky Jaro 20.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE 

ZÁPIS DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021
Přihlášku podávejte již nyní elektronickou 
formou, kterou naleznete na  našich webo-
vých stránkách www.zusct.cz v sekci Pro ro-
diče.

Zápis proběhne v budově ZUŠ Česká Třebo-
vá, Tyršovo nám. 81. (vedle Gymnázia) v těch-
to dnech:

5. 6. 2020  14:00–17:00 hod.
12. 6. 2020  14:00–17:00 hod.
19. 6. 2020  14:00–17:00 hod.

K zápisu zveme děti od 5 let.
Další informace na tel. č. 465 531 056.

Nabízíme výuku těchto oborů:
• HUDEBNÍ OBOR (klavír, varhany, cembalo, 

el. klávesy, akordeon, housle, viola, violon-
cello, kontrabas, kytara, basová kytara, příč-
ná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, 
fagot, saxofon, trubka, trombon, lesní roh, 
bicí nástroje, sólový a sborový zpěv)

• TANEČNÍ OBOR (klasické a moderní tance)
• VÝTVARNÝ OBOR (KERAMIKA, plošná a pro-

storová tvorba)
• LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (dramatic-

ká průprava, dramatika a  slovesnost, po-
hyb, práce v souboru a přednes)

Jarmila Holcová, ředitelka ZUŠ

MOHOU ŠACHY PŘISPĚT 
K ROZVOJI VAŠEHO POTOMKA?
Nebudeme vás napínat – ano, královská hra 
může mít velký přínos pro rozvoj dítěte. Bylo 
provedeno množství studií, které prokazují, 
že pokud děti hrají šachy, mají lepší výsledky 
nejen třeba v matematice, ale také i v oblasti 
verbálně-logické. 
Cílem kontaktu dítěte se šachovými figurka-
mi není mít z něj za každou cenu šachového 
mistra, ale spíše podpořit rozvoj celé řady 
dovedností. Šachy pomáhají dětem rozvíjet 
hlavně analytické schopnosti, a to se v životě 
může náramně hodit. 
Obecně lze říci, že pokud dítě hraje šachy, 
tak se u něj rozvíjí:
Koncentrace pozornosti – dítě je motivováno 
k  pozornému sledování šachovnice. Pokud 
v pozornosti poleví, může rychle prohrát.
Vizuální představivost – dítě si představuje 
pohyb figur pro další tahy jak svoje, tak sou-
peřovy.
Paměť a myšlení – analýza situace, odhado-
vání možného vývoje (posun od konkrétního 
k abstraktním formám myšlení).
Plánování – dítě se posouvá od  cíle „sebrat 
soupeři figurku” k časově vzdálenějším cílům 
jako „dát mat” a později „získat lepší pozici”.
Flexibilita – dítě musí reagovat pružně 
na vzniklou situaci a měnit přístup, pokud je 
to třeba.
Učí nacházet vlastní řešení problémů.
Motivace a  umění prohrávat – největšího 
zlepšení lze dosáhnout pečlivou analýzou 
vlastních partií a  poučením se z  vlastních 
chyb. Dokáže-li své chyby sportovně při-
jmout, může z nich výrazně těžit. 
Slušné jednání a úcta k druhým – šachy jsou 
nejen královská, ale i gentlemanská hra. Sou-
peři si podávají ruce před zápasem i po něm 
a v průběhu partie se nesmí navzájem vyru-
šovat.

Jak vidíte, šachy pomohou vašemu dítěti 
v rozvoji řady dovedností užitečných pro ži-
vot. V České Třebové máme šachový kroužek, 
kde si to váš potomek může vyzkoušet. Více 
se o  nás dozvíte na  www.sachyct.cz nebo 
na www.facebook.com/sachyceskatrebova. 

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Podobně jako v měsíci březnu bylo i během dubna dění v Domově 
pro seniory ovlivněno opatřeními proti koronavirové epidemii. Ne-
pořádaly se žádné skupinové aktivity ani kulturní akce, probíhaly 
pouze individuální aktivity na pokojích uživatel.
Abychom alespoň trochu zpříjemnili seniorům v Domově toto nároč-
né období, uspořádali jsme pro ně dvě soutěže, kterých se uživatelé 
mohli zúčastnit přímo na svých pokojích, aby byly dodrženy bezpeč-
né hygienické podmínky. 
První ze soutěží nesla název Velikonoční výzva a konala se v předveli-
konočním týdnu. Aktivizační pracovnice přichystaly do zavařovací la-
hve (původně od okurek) velikonoční kraslice, lahev uzavřely a cílem 
bylo co nejpřesněji tipovat počet vajíček uvnitř. Hlavní cenou v sou-
těži byla sladká odměna – čokoláda a oplatky. Vítězkami této soutěže 
se staly hned dvě uživatelky. Výherkyním srdečně gratulujeme! Stej-
ná soutěž proběhla i mezi zaměstnanci Domova, kteří soutěžili o na-
nuk. Ukázalo se, že to byla opravdu silná motivace, protože výherců 
měla tato tipovačka mezi zaměstnanci rovnou pět. Dobrou chuť!
Další soutěží byl kvíz na  motivy kdysi oblíbeného pořadu „Chcete 
být milionářem“. Otázky byly vědomostní, ale zároveň měly uživatele 
i pobavit a odlehčit náročnou atmosféru. Každý, kdo měl chuť zúčast-
nit se kvízu, obdržel sladkou odměnu – plněná čokoládová vajíčka. 
Další zajímavou akcí, kterou se podařilo zpestřit monotónní karan-
ténní dny, byly dopisy žáků ze ZŠ Habrmanova. Žáci čtvrté třídy pod 
vedením pana učitele Strejčka napsali dopisy pro seniory v Domově. 
Psali o  tom, jak oni sami prožívají karanténu, na  co se těší, až toto 
období skončí, ale také se ptali seniorů, jak to zvládají a čím se baví 
oni. Dopisy děti psaly rukou, ale z hygienických důvodů je do Domo-
va posílal pan Strejček oskenované. V Domově jsme dopisy vytiskli 
a předali adresátům. Děkujeme všem dětem, které se do tohoto pro-
jektu zapojily a panu učiteli Strejčkovi za  tento nápad a následnou 
spolupráci.

S nabídkou ke spolupráci „na dálku“ se ozval i spolek Za jeden provaz. 
Pro uživatele Domova namluvily jeho členky – Anna Borková a Pav-
la Strouhalová audionahrávku o památkách a pověstech České Tře-
bové. Tento audiozáznam bude sloužit pro rozšíření audioknihovny 
Domova. Individuálně si ho mohou poslechnout uživatelé na svých 
pokojích kdykoli a 28. 5. proběhne premiérové vysílání vnitřním roz-
hlasem v Domově.
V závěru měsíce dubna se i díky pěknému počasí podařilo nastarto-
vat sérii koncertů „Hrajeme pod balkony“. Každé vystoupení má dvě 
části, aby si koncert mohli poslechnou uživatelé z obou budov. Prv-
ními umělci, kteří do Domova přišli pod balkony zahrát, byl kolektiv 
učitelů ZUŠ Ústí nad Orlicí. Poté následovala hudební skupina 375 m 
n. m. a konec měsíce – 30. dubna, Čarodějnice, patřil dobrovolníkům, 
pánům Skalickému a Zoubkovi, kteří chodí uživatelům zahrát (nejen) 
na  Čarodějnice pravidelně každý rok. Tentokrát s  nimi přišli zahrát 
a zazpívat i pan Chudý a paní Bucháčová.
Po celý měsíc měli uživatelé Domova i  jejich příbuzní a blízcí mož-
nost využít videohovory a alespoň tímto způsobem zůstat se seniory 
v Domově v kontaktu. 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O. P. S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí poskytuje tyto služby:

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné čin-
nosti v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence se sjednává dle 
individuálních potřeb a požadavků uživatele. Je poskytována dětem 
od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.

Sociální rehabilitace
Jednou z  činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na  PC, 
které probíhá individuálně na předem sjednaných schůzkách. Dále 
služba zahrnuje nácvik různých činností, zprostředkování kontaktů 
se společenským prostředím a další činnosti.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let 
a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Dále nabízíme k zapůjčení rehabilitační a kompenzační pomůcky pro 
děti.

Odborné sociální poradenství
Můžeme pomoci v  orientaci v  systému sociálního zabezpečení, při 
sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také 
v  podpoře při hledání vhodného pracovního místa, sepsání struk-
turovaného životopisu. Služba je určena osobám se zdravotním po-
stižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci 
i jejich blízkým. 

Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí 
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

SLUŽBY / ČERVEN 2020
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Vystoupení kapely  375 m n. m. Koncert na Čarodějnice 30. dubna 2020

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali za spolupráci jednotlivcům i firmám, které 
se v měsíci dubnu rozhodly podpořit Domov pro seniory ať už látko-
vými rouškami, jednorázovými rouškami a štíty, nebo jinou formou 
pomoci. Více informací naleznete na  webových stránkách Domova 
pro seniory www.ssct.cz a na facebooku.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice
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K PRONÁJMU NOVÝ BYT 
2+kk 48 m2, ul. Broulíkova

Nízké provozní náklady, 
vhodné rovněž jako kancelář, 

masáže, poradna.

Tel. 736 772 721

INZERCE

VIGEO TOBI (být pln života)
Prodej bylin a extraktů z nich
V květnu jsme nově otevřeli 

na Tyršové nám. (světelná křižovatka)
Dovoz z Amazonie, Himalájí i Čech

V nabídce najdete 90 produktů 
na širokou škálu zdravotních potíží, 

detoxikace a doplňky stravy jako maca, 
lucuma, kurkuma – skvělé i pro sportovce

Těšíme se na Vaší návštěvu

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ČERVEN 2020

6.–7. 6. 2020 MDDr. Hájek Jiří, Vysoké Mýto, Čelakovského 610, tel. 465 420 400
13.–14. 6. 2020 MUDr. Hausknechtová Hana, Česká Třebová, Habrmanova 306, tel. 465 534 835
20.–21. 6. 2020 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310
27.–28. 6. 2020 MUDr. Horáková Hana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 465 531 554

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Českému červenému kříži v  Ústí 
nad Orlicí za krásné přání ke Dni matek, které 
jste nám poslali. Také moc děkujeme za rouš-
ky, které nám paní Kolářová ze Senior dopra-
vy dala do schránek už ze začátku pandemie 
– když jsme je nejvíce potřebovali. A velkým 
překvapením bylo také 6 lahviček výborného 
zdravého pití – s donáškou až k bytu. Michal 
Hrůza nám 5. 5. udělal svým koncertem dob-
rou náladu – také díky vám. Děkuji za obyva-
tele DPS Masarykova 2100 v České Třebové.

Jarmila Korejtková

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
9. 6. 2020, 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

Ceník inzerce a další informace najdete na stránkách Českotřebovského zpravodaje
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců 
+ laktační poradna
KERAMIKA každý lichý týden, přihlášení předem nutné

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
17:30–18:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

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

ROSA RODINNÉ CENTRUM 
PROGRAM ČERVEN
6/6 9:00–19:00 Sobota v Rose – zábavný den 
pro děti – děti od 4 let, připraveny různé hry 
a  tvořivé dílny (můžete si vyzkoušet, jaké je 
to být v Rose na příměstském táboře), cena 
350 Kč, sourozenec 320 Kč, v ceně jídlo a pit-
ný režim po celý den.

INFORMACE O KONÁNÍ NAŠICH AKCÍ, NEBO 
O  JEJICH ZMĚNÁCH, BUDOU ZVEŘEJŇOVÁ-
NY NA WWW.MCROSA-RADCE.WEBNODE.CZ 
NEBO FACEBOOKOVÉ STRÁNCE ROSA RO-
DINNÉ CENTRUM.

Zveme Tě na

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROSE
Příměstské tábory pro děti 3–12 let, přihlašo-
vání možné do 30/6/2020.
Cena: 350 Kč dítě/den – další sourozenci 
320 Kč/den.
Oběd, zdravé svačinky a pitný režim v ceně.
Zábavy a  her si budeme užívat ve  vnitřních 
prostorách Rosy, na  zahradě i  plánovaných 
výletech. 
Pro nejmenší děti nabízíme možnost odpo-
činku po obědě, klidová zóna bude k dispo-
zici po celý den.
Při nástupu si děti vyberou místo v šatně pro 
uložení obuvi a oblečení. Je to prostor i pro 
náhradní oblečení pro případ, že by se potře-
bovaly převléknout. V  čase táboru jiný pro-
gram v prostorách rodinného centra není, je 
možné si věci zde ponechat. 
Denní program od 7:30 do 16:00 hodin.
Přihlašujte se prosím prostřednictvím e-mai-
lu rcrosact@seznam.cz.

CELOTÁBOROVÝ PROGRAM:
1. týden 20.–24. 7. LETEM SVĚTEM formou 
her prozkoumáme světadíly, od Evropy, Asie, 
Ameriky, Afriky po Austrálii. Povíme si o oby-
vatelích, zvířatech i rostlinách, o zvycích a jíd-
le. Čekají nás výtvarné hry, dílny i pohybové 
hry.

2. týden 27.–31. 7. SVĚT ZVÍŘÁTEK seznámí-
me se se zvířátky, co žijí v lese, s těmi domá-
cími, s  obyvateli podmořské říše, s  mrňous-
ky z hmyzí říše, a nahlédneme i do pravěku 
a za dinosaury.

TĚŠÍME SE NA  SPRÁVNOU PARTU STAR-
ŠÍCH I  NOVÝCH KAMARÁDŮ, ZÁBAVU, HRY 
A  HLAVNĚ DOBROU NÁLADU A  KRÁSNÉ 
LÉTO V ROSE!

Šárka Březinová a Pavla Jansová – hlavní tety 
 s dalšími pomocníky

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. června 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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LETNÍ PRÁZDNINY VE STONOŽCE
Máte o  prázdninách zavřenou školku? Naše 
dětská skupina vám i letos nabízí příměstský 
tábor pro děti ve věku od 3 do 6 let. 
Režim u nás je podobný jako ve školce. Den 
trávíme volnou hrou, malováním, zpíváním, 
pobytem na zahradě atd.
Dítě si můžete vyzvednout po  obědě nebo 
po spinkání.
Otevírací doba je od 7:00 do 16:00 hod.
Cena včetně celodenní stravy je 1250 Kč 
na týden.
V  případě zájmu se přihlašujte p.  Kopečné-
mu mailem na dsstonozka@centrum.cz.
Do mailu uveďte jméno dítěte, datum naro-
zení, žádaný termín a kontakt na vás.

Lucie Chrásková a Michaela Benešová,  
Dětská skupina Stonožka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Tře-
bová pořádá pro dospělé a  starší děti krea-
tivní kurzy. Přihlásit se můžete v  kanceláři 
DDM Kamarád nebo na  tel. č. 736  694  671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu pro-
sím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách DDM Kamarád.

Výroba berušky – skřítka – středa 24. 6. 2020 
v čase 15:30–20:00 hodin. Cena 150 Kč + cca 
100 Kč na materiál. S sebou přezůvky. Kurz je 
určen pro pokročilé se zkušenostmi se šitím 
na stroji.
Cínovaný šperk – čtvrtek 11. 6. 2020 v čase 
15:30–18:00 hodin. Cena: 250 Kč, s  sebou: 
1× minerál, který si chcete ocínovat, pře-
zůvky, pracovní oděv, popř. brýle, kdo nosí.

Úřední hodiny DDM Kamarád
od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Pátek 9:00–11:00 13:00–17:00 Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz

DEN DĚTÍ
Dům dětí a mládeže Kamarád připravuje Den 
dětí, který se uskuteční v pondělí 1. 6. 2020 
v čase 15:30–17:30 hodin (v tomto čase mů-
žete přijít kdykoli). Pro děti je připravena 
cesta plná úkolů, soutěží a  dalších aktivit. 
Začátek cesty je v parku Javorka – u hříbku. 
Vstupné: děti do  3 let – 15 Kč, děti od  3 let 
– 30 Kč (doprovod zdarma). V případě dešti-
vého počasí se akce ruší.

BAZAR
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oble-
čení pro teenagery, autosedaček, hraček, 
postýlek a  dalších věcí pro děti. Příjem 
zboží – středa 17. 6. 2020 v čase 9:00–11:00, 
13:00–17:00 hodin, prodej zboží – čtvrtek 
18. 6. 2020 v  čase 9:00–11:00, 15:00–17:00 
hodin, výdej zboží – pátek 19. 6. 2020 v čase 
15:00–16:00 hodin. Neprodané věci je nutné 
vyzvednout v  uvedeném čase. Oblečení je 
možné označit předem – seznam a informa-
ce k označení oblečení bude na našich webo-
vých stránkách v sloupečku „naše akce“ pod 
letáčkem Bazaru nebo k vyzvednutí v kance-
láři DDM. 

KURZ – SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
Dům dětí a mládeže Kamarád vás zve na se-
minář Sebeléčba bez chemie, který se bude 
konat v  pondělí 15. 6. 2020 v  DDM v  čase 
17:00–19:00 hodin. Dozvíte se o sebeléčebné 
metodě Su Jok, která pracuje s akupunktur-
ními body, a budete si moci sami po absol-
vování semináře body ošetřovat. Cena kurzu 
je 150 Kč (kurz je dotován z projektu Šablo-
ny II.). S sebou: přezůvky, poznámkový sešit, 
psací potřeby, brýle (pokud jsou potřeba). 
Kurzem vás provede lektorka Kateřina Rouse, 
DiS. Na kurz je možné přihlásit se na telefon 
777 292 242 nebo v kanceláři DDM Kamarád. 
Platbu za kurz je nutné uhradit do 8. 6. 2020

CYKLOBURZA
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Třebo-
vá pořádá Cykloburzu – prodej kol a dalšího 
cyklo příslušenství, koloběžek, in-line bruslí 
atd. Příjem zboží je v pátek 12. 6. 2020 v čase 
9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin. Prodej zbo-
ží je v sobotu 13. 6. 2020 v čase 8:00–12:00 
a 13:00–15:00 hodin. Výdej zboží bude pro-
bíhat v sobotu 13. 6 2020 od 16:00 do 17:00 
hodin.

*Sledujte facebook a  internetové strán-
ky DDM Kamarád, kde budou uvedeny 
případné změny, které může ovliv-
nit vyvíjející se situace s  rozšířením 
koronaviru v České republice*

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020 - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

MINI PŘÍMĚŠŤÁK  1.–3. 7. 2020 
Příměstský tábor určen pro děti ve  věku 6–12 let. Během tří dnů si děti zasportují, navští-
ví ZOO Ostrava, Pradědovo muzeum v Bludově, vylezou na rozhlednu a vyrobí si tužkovník. 
Cena 850 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoře-
ní, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se 
můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 244 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

POZNÁVÁNÍ DOMOVA  20.–24. 7. 2020 
Příměstský tábor je určen pro děti od 7 do 14 let. Děti během tábora navštíví Olomouc, nejpr-
ve historickou část a v rámci druhého výletu Jump planet. Zahrají si bowling, a když bude přát 
počasí, nesmí chybět výlet na kolech. Cena 1300 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – 
dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny 
z OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 
od 2. 3. do 12. 6. 2020.

OD VŠEHO TROCHU  27.–31. 7. 2020 
Příměstský tábor je určen pro děti od 8 do 14 let. Navštívíme Krišnův dvůr v Postupicích, bu-
deme vyrábět ochranný náramek Mala, naučíme se vyrábět lapač snů. Čeká nás sportovní 
den v Javorce v závislosti na počasí a nesmí chybět šipkovaná. Jeden den si sami uvaříme 
oběd. Cena 900 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál 
k  tvoření, pomůcky a pedagogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. 
Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

NEZAPOMENUTELNÁ CESTA PODLE JULESE VERNA – TŘEBOVICE  13. 7.–17. 7. 2020 
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Celý tábor je zaměřen tematicky dle 
knih Julese Verna. Nebudou chybět hry Cesta kolem světa za 80 dní nebo Spartan race. Bě-
hem tábora děti navštíví ZOO Olomouc a park Toboga Bongo v Brně. Cena 1000 Kč (cena za-
hrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a peda-
gogický doprovod jsou hrazeny z OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete v kanceláři 
DDM nebo na tel. 777 292 242 od 2. 3. do 12. 6. 2020.

Dětská skupina Stonožka
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VOŠ A SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ SLAVÍ JUBILEUM
Vážení absolventi, vážení přátelé školy, milí Třebováci,
v letošním roce slaví VOŠ a SŠT Česká Třebová 75 let od svého vzniku. Toto výročí je důležitou 
událostí nejen pro školu a tisíce jejích absolventů, ale také pro naše město, s jehož jménem 
je technické vzdělávání zaměřené na železnici neodmyslitelně spjato, stejně jako sama že-
lezniční doprava. V průběhu desetiletí své existence zaujala naše škola jedno z předních míst 
v oblasti polytechnického vzdělávání v Pardubickém kraji a její absolventy najdeme doslova 
po celé republice. Škola tak dělá čest svému městu. Přijďte s námi slavit!
Srdečně Vás zveme do prostor školy 25. a 26. 9. 2020.
Původně byly oslavy plánovány na červen, ale z důvodu koronavirové pandemie jsme byli 
nuceni přesunout termín na září. Najít vhodné datum po začátku školního roku bylo velmi 
náročné a ovlivněné mnoha faktory, proto se stalo, že v minulém vydání zpravodaje byl avi-
zován termín, který se nakonec stal nereálným. Omlouváme se všem, které jsme tím zmátli!
Doufáme, že situace v září již bude oslavám příznivá. V pátek 25. 9. proběhne v sále areálu 
Skalka dopravní konference na téma „Cesty budoucnosti“ se zajímavými hosty. V sobotu 26. 9. 
se pak otevřou všem návštěvníkům oba areály – budova Habrmanova i Skalka – k prohlídce 
odborných učeben a moderních dílen, k rozhovorům s učiteli, ke vzpomínkám… V prosto-
rách školy slavnostně otevřeme modelové kolejiště, s Martinem Šebelou se vydáme na výlet 
do historie, zájemci se na hřišti svezou zahradní železnicí s parní lokomotivou, bude v provo-
zu simulátor stanoviště strojvedoucího. Průvodem propojíme oba areály a na Skalce si užije-
me příjemné odpoledne s kulturním programem a občerstvením.
Věříme, že po náročném období, kterým teď procházíme, prožijeme společně v atmosféře 
pospolitosti den plný pohody a milých setkání. Těšíme se na Vás!
Za organizační výbor                 Jan Kovář, ředitel školy VOŠ a SŠT Česká Třebová

KORONAVIRUS  
ROZVOJ ŠKOLY NEUMLČEL
Od 11. 3. 2020 se brány naší školy, stejně jako 
všude jinde, na  základě nařízení vlády pro 
studenty uzavřely. Škola bez studentů půso-
bí smutně, tak nějak nepatřičně. Následující 
týden ji opustili i učitelé, aby v rámci bezpeč-
nostních opatření začali pracovat z  domu – 
vyučovat přes internet. A je to vskutku práce 
nelehká, časově mnohdy náročnější než kla-
sická výuka. Zavřela se jídelna. A tak v době, 
kdy je počátkem jara už druhé pololetí v pl-
ném proudu a  škola připomíná jeden velký 
úl, najednou ztichla. A nikoho z nás, kdo svou 
práci máme rádi, to nepotěšilo.
Útlum ale netrval dlouho. Absence žáků 
usnadnila některé aktivity, do  kterých se 
mnozí kolegové, především z odborného vý-
cviku, pustili. Začali jsme vyrábět ochranné 
štíty, které jsme dodávali Městu Česká Tře-
bová a  jeho organizacím, a také do Orlicko-
ústecké nemocnice. Probíhala rekonstrukce 
části domova mládeže, do  které se aktivně 
zapojili naši zaměstnanci a za přísných hygi-
enických opatření vyráběli nové skříně, kte-
rými byly pokoje vybaveny, a zprovozňovali 
nové elektro rozvody. V areálu Habrmanova 
zintenzivnily práce v prostorách, kde se bude 
ještě v letošním roce slavnostně otvírat mo-
delové kolejiště. A v areálu Skalka se zase pro 
studenty rodí nová moderní laboratoř k  vý-
uce předmětů zaměřených na  silnoproud. 
Reagujeme také na aktuální nebezpečí v ob-
lasti IT a  modernizujeme naši síťovou infra-
strukturu s  důrazem na  zabezpečení před 
kyberútoky a  zvýšení rychlosti pro koncové 
uživatele. 
Všem kolegům, kteří se do aktivit nad rámec 
svých běžných povinností pustili, patří velký 
dík!

Jan Kovář, ředitel školy VOŠ a SŠT Česká Třebová

STUDENTI VOŠ A SŠT V PODNIKÁNÍ BODUJÍ
Od roku 2017 se naše škola pravidelně účast-
ní výukového programu JA Studentská Fir-
ma, který běží pod hlavičkou organizace Ju-
nior Achievement Czech Republic. Posláním 
organizace je podle slov jejího zakladatele 
Tomáše Bati: „… vzdělávat českou mládež tak, 
aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla 
obchodu a  ekonomii, rozvíjela etický postoj 
k vedení a byla dobře připravena na svět prá-
ce.“ 
Každoročně je ve  zmíněném programu 
na naší škole založena jedna, někdy i dvě stu-
dentské firmy, které pod záštitou JA Czech 
realizují svůj podnikatelský záměr. Ten také 
v  konkurenci ostatních studentských firem 
z celé republiky obhajují a prezentují na sou-
těžních veletrzích. A již třetím rokem se pra-
videlně ocitají na předních příčkách.
Tak i letos, nově kvůli pandemii v on-line 
prostředí, bodovala firma Louťáci. Jed-
ním z  produktů, jehož vývojem se firma 
zabývá,  je mobilní měřič ovzduší, který 
zaznamenává data naměřená senzorem, 
pomocí vlastní aplikace je vyhodnocuje 
a  monitoruje tak kvalitu ovzduší v  na-
šem městě. Firmě se navíc podařilo navázat 
spolupráci se společností  ICOM transport, 
která zařízení bude instalovat na  některé 
své autobusy. Časem tak bude možné sbí-
rat a  vyhodnocovat data z  širšího území. 
A protože Louťáci jsou tři informatici a jeden 
elektrotechnik, jejich plány do budoucna se 
zaměřují na  inteligentní města – tedy vývoj 
produktů, které městům pomáhají např. 
v  oblastech vodohospodářství, energetiky, 
parkování apod.
Pod hlavičkou JA Czech bylo letos založeno 
218 studentských firem, 54 nejambiciózněj-
ších se pak utkalo o  postup do  národního 
finále v  anglickém jazyce, odkud je možné 
dále postoupit do mezinárodní finále – letos 
v Portugalsku. A Louťáci se do vysněné finá-
lové desítky dostali. Škola tak slaví hattrick. 

Tím ale úspěchy nekončí. Protože firma přišla 
s  inovativním podnikatelským řešením spo-
lečenského problému, vybojovala se svým 
projektem třetí místo v  soutěži SIR – Social 
Innovation Relay, která také probíhá pod hla-
vičkou JA Czech. GRATULUJEME!
Nelze zapomenout ani na  druhou naši stu-
dentskou firmu, která se účastnila bojů o fi-
nále. Je to firma ZEN HARMONY, která se 
sice nakonec v první desítce neumístila, ale 
reprezentovala školu na velmi dobré úrovni 
se svým originálním projektem relaxačních 
japonských minizahrádek. Za  jejich snahu 
jim patří uznání!
Těžko by ale firmy dosáhly svých úspěchů, 
nebýt kvalitního pedagogického vedení. 
Velké díky tedy patří jejich koučce – paní 
učitelce Jaroslavě Knířové – která se již čtvr-
tým rokem studentským firmám věnuje, a to 
s  obrovským osobním nasazením. To bylo 
oceněno i  samotnou organizací JA Czech. 
Loni se paní Knířová stala vítězkou soutěže 
JA Učitel podnikání a  pro ocenění na  mezi-
národní úrovni si jela až do  Helsinek. Letos 
se ve  stejné soutěži umístila na  krásném 
druhém místě. Na slavnostním ceremoniálu 
v sídle amerického velvyslance v Praze, kde 
jsou každoročně udíleny ceny na  národní 
úrovni, má tedy naše škola pro letošek za-
stoupení opět jisté. Děkujeme a blahopřeje-
me!

Jan Kovář, ředitel školy VOŠ a SŠT Česká Třebová

3D tisk ochranných štítů

Výroba skříní
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VLADIMÍR VANĚK OSLAVIL ŠEDESÁTKU 
Vladimír Vaněk se dlouhodobě profiluje jako manažer a  pořadatel sportovních akcí. 
První čtvrtstoletí svého života prožil v České Třebové, kde v roce 1979 maturoval. Druhé 
čtvrtstoletí strávil v Hradci Králové. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy, řadu let pracoval jako sportovní novinář. V  mládí byl výborným 
atletem, běžcem na  středních tratích. Před deseti lety se natrvalo vrátil tam, kde 
vyrůstal. V sobotu 2. května oslavil těžko uvěřitelné šedesáté narozeniny.

Když si člověk odmyslí váš poměrně dlou-
hý pracovní pobyt v Hradci Králové, tak je 
docela zajímavé, jak svůj život dělíte mezi 
dvě sousední města…
Je to tak. V Ústí nad Orlicí jsem se narodil, ale 
prvních pětadvacet let jsem bydlel v  České 
Třebové. Do Ústí jsem jezdil sportovat, poz-
ději pracovat. Po  návratu z  Hradce Králové 
jsem se pro jistotu usadil na půli cesty, s pří-
telkyní a labradorem Blackem žijeme v Kna-
povci.

Jak vzpomínáte na  klukovská léta v  Tře-
bové?
S odstupem času mám pocit, že jsme byli ne-
ustále venku, v pohybu. Buď jsme hráli fotbal 
nebo bendy hokej, dnes se tomu říká hokej-
bal. Na  lyžích jsme se vyřádili na  Roubáku, 
hokejový puk jsme honili po Třebovce, nebo 
nám tátové nastříkali prostor za  panelákem 
na Novém náměstí. V létě nám patřil Bahňák 
za cihelnou, samozřejmě jsme chodili na plo-
várnu.

Organizovaný sport, to byl fotbal v Loko-
motivě?
Ano, v žácích nás vedli trenéři Grund a Jane-
ba, kteří nás na mezinárodním turnaji v Pře-
louči dovedli ke  krásnému osmému místu. 
Vzpomínám si, jak jsme trénovali na škváro-
vém hřišti, které tehdy bylo v místě součas-
ného zimního stadionu. Když jsme se dostali 
na  trávu, skákali jsme radostí dva metry 
do výšky.

Proč jste u  fotbalu zůstal jen necelé tři 
roky?
Už jako kluk jsem z  pionýrských táborů vo-
zil medaile a  diplomy, většinou jsem vyhrá-
val nejrůznější běžecké závody. Chodil jsem 
na  střední železniční učiliště, které nám 
nabídlo výborné podmínky ke  sportování. 
Na  jaře roku 1977 jsem jel na  první atletic-
ký trénink do  Ústí nad Orlicí a  bylo praktic-
ky rozhodnuto. V  roce 1979 jsem narukoval 
do Rudé hvězdy Praha, s atletikou jsem z pra-
covních a  osobních důvodů skončil v  roce 
1985.

Nebyla to škoda, v  pouhých pětadvaceti 
letech?
Nebylo to snadné rozhodování. Měl jsem ro-
dinu, při práci jsem navíc začal studovat vy-
sokou školu.

Čím si vysvětlujete, že jste své nejlepší 
časy nezaběhl na vojně, ale až o dva roky 
později?
Protože jsme se, jak se říká, vystříleli v trénin-
cích, které někdy připomínaly spíše závody. 
Po  prvním roce mi ve  vojenské nemocnici 
málem nemohli změřit tuk, to byla legrace. 

Dva roky po  vojně mi to v  domácích pod-
mínkách najednou začalo běhat. Je to hodně 
o hlavě, ale povídejte to dvacetiletému klu-
kovi, který dvakrát denně trénuje. Na  sou-
středěních nebyly výjimkou ani čtyři trénin-
kové fáze, to byla tvrdá dřina.

Má to bývalý vrcholový sportovec v pozici 
sportovního novináře jednodušší?
To určitě ne, ale je dobré, když má za sebou 
nějakou vlastní sportovní minulost. Přinej-
menším pro to, že třeba dokáže určité věci 
lépe pochopit.

V  posledních letech sportovní akce po-
řádáte, letos to s  nimi asi nebude jedno-
duché. Co cyklomaraton, který se má jet 
28. června?
Pokud by měla platit omezení pro opravdu 
malý počet startujících, přísná hygienická 
opatření, to znamená nemožnost vysprcho-
vání, vyhlášení vítězů a  podobně, tak to asi 
nemá smysl. Uvidíme, co přijde v  příštích 
dvou týdnech.

Atletický mítink Rieter je na  tom lépe? 
Jeho termín konání v  polovině srpna se 
zdá být nadějnější…
Na první pohled ano, ale nemá smysl speku-
lovat. Rádi bychom na mítinku přivítali špič-
kové atlety, byť třeba jen z České republiky, 
ale také diváky.

Nemohu vynechat hokej, který je pro 
mnohé českotřebovské sportovní fanouš-
ky srdcovou záležitostí. Je tam něco nové-
ho?
Společně s  trenérem Pavlem Rohlíkem, 
s nímž jsme se domluvili na další spolupráci, 
skládáme tým pro novou sezonu. Jisté je, že 
v  kádru dojde k  určitým změnám. Omlou-
vám se, konkrétní zatím nebudu.

S jakými ambicemi půjdou Kohouti do se-
zony 2020–2021?
Musíme udělat maximum pro to, abychom 
napravili letošní neúspěch a vrátili klub tam, 
kam patří.

Když jsem se vás před deseti lety ptal, jak 
oslavíte padesátku, odpověděl jste: pade-
sáti kilometry na bruslích. Povedlo se?
Pane Mikolecký, to si pište, že povedlo. V tré-
ninkovém deníku jsem měl na 2. května 2010 
zapsány dopolední a  odpolední tréninkové 
fáze, obě po pětadvaceti kilometrech. A byly 
splněny.

Jaká byla letošní sportovní oslava?
Poněkud střídmější, s nejbližší rodinou. Bylo 
hezky, a  tak jsem si dal šedesátku na  kole. 
A  k  tomu dvě pětikilometrové procházky 
s Blackem.

Hovořil: Milan Mikolecký

Pozn. redakce: Cyklomaraton se v červnu ne-
uskuteční.

Kohouti Česká Třebová / ilustrační foto: Michal Horák

Vladimír Vaněk a pes Black
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O TŘEBOVSKÉHO STĚNOLEZA 2020
Horolezecký klub Česká Třebová Vás zve na 9. ročník lezecké soutěže pro děti a mládež „O Tře-
bovského Stěnoleza 2020“, netradičně úvodní závod seriálu „Orlický Monkey Cup“ (závody v 
Chocni a Lanškrouně mají přesunuté termíny na podzim).
Závod je určen pro začátečníky a  mírně pokročilé lezce (závodníci od  6. místa U14 a  ČPM 
mimo soutěž ). Soutěž odstartuje v sobotu 27. června v 9:30 hodin na venkovní lezecké stěně 
ZŠ Habrmanova (areál gymnázia), parkování v ulici Krátká. 
Kontakt: Jiří Cibulka, tel. 608 315 266, e-mail: horo-ct@email.cz
Přihlášení: kdo má přístup ke sdílené „Předregistraci OM Cup“ nebo e-mailem na výše uve-
denou adresu. Závodníci se také mohou přihlásit až v den konání závodu při prezentaci. Při-
hláška obsahuje jméno a příjmení závodníka, rok narození, název oddílu nebo základní školy. 
Prezentace: 8:30 – 9:00 hod. Startovné: 50 Kč.
Vybavení: sportovní oblečení, lezečky, sedací / kombinované úvazky (úvazky a lezečky mů-
žeme zapůjčit).

Kategorie:
U8 – ročník 2013 a mladší 
U10 – ročník 2011–2012
U12 – ročník 2009–2010
U14(B) – ročník 2007–2009 
U16(A) – ročník 2005–2006 
U19(J) – ročník 2001–2002 
– kluci/holky samostatné vyhodnocení

Disciplíny:
Lezení na  obtížnost – TOP ROPE – U9, U11, 
U13, OS flash – U16, U20
Lezení na rychlost
Bouldering

CYKLOBUSY VYJEDOU I V TOMTO ROCE
Vydat se na pěší nebo cyklistický výlet po Pardubickém kraji bude o něco snazší, po roce opět 
vyjedou oblíbené cyklobusy. Poznávání historických krás a malebné přírody našeho regionu 
je tak všem blíže na dosah.
„Tápali jsme, jestli cyklobusy v letošním roce vůbec vyjedou. Celá koronavirová situace nám ne-
dala spát do poslední chvíle,“ podotkl Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje 
zodpovědný za  dopravu a  dopravní obslužnost, a  doplnil: „Naštěstí vše přechází k  normálu, 
a tak jsme diskutovali o možném zajištění této oblíbené dopravy i pro letošek. Jsem rád, že nako-
nec cyklobusy vyjedou a přepraví tak občany křížem krážem po krásách našeho kraje.“
Cyklobusy poprvé vyrazí v sobotu 30. května a budou v provozu až do pondělí 28. září 
2020 (včetně). Vyjedou tak každou sobotu a neděli, ale také i o státních svátcích. Linky 
cyklobusů budou téměř stejné jako v roce předchozím.
„Oproti minulému roku máme z důvodu preventivních hygienických opatření novinku týkající se 
přepravy kol. Tou je povinnost cestujících provést si sám nakládku a vykládku kola,“ dodal Michal 
Kortyš.
Na všech linkách platí jednotný tarif IREDO. Cena za převoz kola je 20 Kč bez ohledu na vzdá-
lenost. Aktuální jízdní řády společně s  nutnými informacemi jsou dostupné na  veřejných 
dopravních portálech www.portal.idos.cz, www.idos.cz nebo můžete využít mobilní aplikaci 
IDS IREDO dostupnou ke stažení na www.oredo.cz. Obrátit se také můžete na Call centrum 
IREDO, tel.: 491 580 333.

Seznam linek pro rok 2020:
Linka 680017 – dopravce: Zlatovánek – (30. 5.–30. 6.*) 
Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč – Litomyšl – Česká Třebová – Vysoké Mýto

Linka 680018 – dopravce: Zlatovánek – (30. 5.–30. 6.*) 
Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Štíty – Králíky – Dolní Morava

Linka 650555 – dopravce: Arriva Východní Čechy – (30. 5.–30. 6.*) 
Pardubice – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička – Svratka

Linka 680948 - dopravce: ČSAD Ústí nad Orlicí – (30. 5. – 30. 6.*) 
Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava (od 1. 7. pro-
dloužení linky do Starého města pod Sněžníkem)

Linka 700949 – dopravce: ČSAD Ústí nad Orlicí – (30. 5. – 30. 6.*) 
Lanškroun – Česká Třebová – Litomyšl – Vysoké Mýto – Žamberk – Deštné v Orlických horách

Linka 620717 – dopravce: Arriva Východní Čechy – (30. 5.–30. 6.*) 
Chrudim – Pardubice – Třebechovice pod Orebem – Opočno – Dobruška – Deštné v Orlických 
horách

* jízdní řády pro rok 2020 jsou prozatím platné do 30. června 2020, v období od července 
do září se předpokládá provoz cyklobusů ve stejném rozsahu

LEZECKÁ STĚNA  
PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA
Lezecká stěna Česká Třebová je otevřena 
od  25. května 2020 do  konce října, za  pěk-
ného počasí a  mimo svátků. Středa pro ve-
řejnost 16:00–19:30, v říjnu zkráceně 16:00–
18:30.
Pondělky a  čtvrtky kromě letních prázdnin 
16–19 jsou určeny pro dětský kroužek.
Úterý, pátek, sobota a  neděle 15:00–19:30 
pro majitele platných permanentek.
Jednotlivé vstupné 50 Kč, sezónní perma-
nentka 400 Kč. Další informace na horo-ct.cz.

V  pondělí 1. června se uskuteční závody 
na atletickém stadionu na Skalce v rámci 
projektu Českého atletického svazu Spo-
lu na startu. Akce je určena jak pro členy 
atletického oddílu, tak i pro zájemce z řad 
veřejnosti. 

Bližší informace k plánovaným závodům:
Závod č. 1 – atletická přípravka, 16:00 hod.
Atletická přípravka / Hod kriketovým míč-
kem
Atletická přípravka / Skok daleký
Atletická přípravka / 400 m

Závod č. 2 – ml. žactvo, žactvo, 17:00 hod.
Ml. žactvo, žactvo / Hod kriketovým míčkem
Ml. žactvo, žactvo / Skok daleký
Ml. žactvo, žactvo / 800 m

Závod č. 3 – dorost, ženy, muži, 18:30 hod.
Dorost, ženy, muži / 800 m / 18:30 hod.
Dorost, ženy, muži / 3000 m / 18:45 hod.

Bližší informace k  závodu a  přihlášení 
na https://junior.iscarex.cz/. Pořádá Atletický 
klub Iscarex Česká Třebová.
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PEKLÁK OTEVŘE NA KONCI ČERVNA SÍŤ NOVÝCH STEZEK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
pokračování rozhovoru ze strany 1 >

Kdy si u  vás mohou návštěvníci poprvé vyzkoušet nové sin-
gletracky?
Původně bylo v plánu velké slavnostní otevření, to se ale prozatím 
neuskuteční. Počítáme se spuštěním provozu na konci června a slav-
nostní zahájení necháme na  září, až budou kompletně dokončeny 
i partnerské projekty a pokud to opatření dovolí. V současné době 
je Bike park v provozu o víkendech od 10 do 18 hodin. S otevřením 
nových stezek pak bude provozní doba rozšířená, vlek bude jezdit té-
měř každý den. Stezky bude samozřejmě možné využívat i nezávisle 
na vleku a k cestě na hřeben používat stoupací trail. Aktuální infor-
mace najdete na  webových stránkách https://peklak.cz/bike-park/ 
a Facebooku Bike park Peklák. 

Kdo už má větší zkušenosti s  jízdou v  terénu a  nechce čekat 
na singletracky, může využít stávající tratě.
V současné době provozujeme celkem osm sjezdových tratí ve třech 
obtížnostech. Tři snadnější modré tratě – Rodeo, Vyhlídku a Mechov-
ku. Ale už u modrých tratí je potřeba, aby jezdec dobře zvládal zákla-
dy jízdy na kole. Na těchto tratích nejsou žádná technicky náročná 
místa ani velké skoky. Pak jsou tři náročnější červené tratě, kde už 
jsou skoky a dřevěné překážky různých obtížností. Výhodou je, že se 
dají objet, když se na to člověk necítí. Nebo může zkusit menší pře-
kážky a postupně se posunout na větší a v ježdění se zdokonalit. Pak 
máme dvě černé tratě, které jsou pro opravdu velmi dobré bikery, 
zkušené jezdce. Pro ty, kteří si tenhle sport chtějí vyzkoušet, půjčuje-
me kola a integrální helmy s chrániči brady.

Dá se u vás jízda v terénu naučit?
Na letošní sezónu nám přibyl u horní stanice vleku pumptrack, což 
je trenažér jízdy v boulích. Dále máme trenažér, kterému říkáme „Za-
hrádka”. Slouží pro trénink jízdy po stezkách a pro rozehřátí před jíz-
dou. Jsou na něm různé klopené zatáčky, boule, odkloněné začátky, 
kamenité sekce, aby se lidé naučili v  bezpečí a  nízké rychlosti kola 
ovládat. Nově máme ještě přímo na sjezdovce trenažér skákání, jsou 
to takové hliněné lavice různých velikostí, kde se člověk učí, jak kolo 
odlepit od země, jak ho potáhnout, aby doletělo tam, kam potřebuje. 
V bezpečí louky bez stromů se dá skákání krásně naučit. 
Zatím spolupracujeme s  organizacemi, které se věnují vzdělává-
ní ohledně techniky jízdy, pořádají u nás kempy pro děti i dospělé, 
na které se veřejnost může hlásit. Pokud se nám podaří ještě trochu 
dobudovat zázemí, chtěli bychom od příštího roku spustit vlastní bi-
kovou školu. Určena bude pro všechny, kteří chtějí s tímto sportem 
začít, nebo pro ty, co se chtějí ve svých dovednostech zdokonalit. Zá-
roveň se školičkou by mohly začít i nějaké příměstské cyklotábory. 
Podmínkou je, aby se nám podařilo sestavit tým kvalitních a certifi-
kovaných lektorů. 

Jak se rozšířilo zázemí pro bikery a co vám ještě chybí?
Za novým asfaltovým parkovištěm máme nově travnaté terasy, tako-
vý minikemp. Lidé u nás přespávali v autech už dřív a je dobré tomu 
dát nějaký řád a vytvořit hygienické podmínky. Tento trend posiluje - 
za první dva květnové víkendy v obytných autech přespalo poměrně 
hodně lidí. Máme pro ně připravené přípojky na elektrickou energii. 
Sociální zařízení je zatím pouze v bufetu, proto bychom potřebovali 
do budoucna vybudovat pro minikemp další toalety a hlavně sprchy. 
V minikempu se počítá také se stanováním, teď intenzivně pracuje-
me na  zatravnění plochy. Nechybí myčka na  kola a  servisní stojan 
na kola.

Nové tratě vedou přes pozemky soukromých vlastníků, města 
a Lesů ČR. 
Na  začátku jsme měli koridory, kterými měly tratě jít, nějakou zá-
kladní strukturu a každý vlastník lesů měl podmínky, kudy musíme 
do  lesa vstoupit a  kudy odjet, kam nemůžeme. Jsme moc rádi, že 
majitelé zapojených lesů nás podporují a spolupráce s nimi je velmi 
dobrá. Nakonec naše stezky tvoří uzavřené okruhy, ze kterých jezdec 
nevyjíždí na  žádnou jinou cestu, kde by mohl potkat lesní techni-

ku nebo pěší turisty. Nemělo by dojít k  žádným kolizím. Při tvorbě 
struktury singletracků jsme se inspirovali v areálech, které po Evropě 
fungují. Na stavbě je trvale přítomen člověk, který má certifikát IMBA 
(International Mountain Bicycling Association). Má na starosti traso-
vání a dohlíží, aby tratě odpovídaly mezinárodním standardům IMBA 
pro bezpečnost, udržitelnost a ohled k lesnímu prostředí. 

Změnily se lesy na Pekláku kvůli singletrackům?
Protože nyní vrcholí velká kůrovcová kalamita, tak na hodně místech 
došlo k masivní těžbě. Bohužel si lidé tuto těžbu spojily se stavbou 
stezek, tak to ale není. Kvůli stezkám se pokácelo minimum stromů, 
a když už bylo nutno odtěžit, tak vždy po dohodě s revírníkem. Stezky 
mají vést kolem stromů, není žádoucí je odstraňovat, a vše se dělá 
tak, aby stromy nepřišly k újmě. Tratě se záměrně klikatí mezi stromy, 
jsou tak zábavnější a atraktivnější. Dodavatelská firma se to snaží dě-
lat maximálně šetrně. Po dokončení prací se i lesní cesty, po kterých 
jezdila technika, vrátí do původního stavu.

Současné tratě prošly rekonstrukcí a  u  nových stezek, které se 
budují, se dělá povrch z odvalu vápence, který je výrazně méně 
náchylný na  výkyvy počasí než samotný jíl. Přestože budou 
všechny tratě výrazně stabilnější, budou vyžadovat údržbu. 
Pohybujeme se v lesním prostředí a pracujeme s nestálými materiály. 
Není to jako asfaltová cyklostezka, kterou stačí zamést. Musí se od-
straňovat listí a spadlé větve, pokud v okolí uschnou stromy, musí se 
vyřezat, v tratích se musí doplňovat a hutnit materiál, je třeba opravo-
vat tratě po hospodářské činnosti. Vzhledem k rozsahu a očekávané 
vyšší návštěvnosti bude údržba náročná. Na stezkách budou umístě-
ny sčítače návštěvnosti, takže budeme vědět, kolik lidí je na stezkách. 
Jakou bude mít areál návštěvnost a nároky na údržbu, ukáže až čas. 

Kdo bude hradit provoz?
Provozovatelem je městská společnost Eko Bi. Vstupné na stezky se 
neplatí. Platí se pouze jízdné na vleku. Uvažujeme o tom, že se za-
pojíme do jednotného systému zpoplatnění stezek, který připravuje 
ČEMBA (Česká asociace horských kol). Bude se jednat o DOBROVOL-
NÝ příspěvek a možnost pro ty, kteří nevyužijí vlek, ale na tratích se 
jim líbí a chtějí přispět na jejich údržbu a rozvoj.

V létě ráj cyklistů, v zimě místo pro lyžaře. Proč tahle kombinace?
Abychom si udrželi základní strukturu kvalitních zaměstnanců 
po celý rok, a využili potenciál místa na plno, potřebujeme celoroční 
aktivity. Dneska jsou kola moderní a meziročně máme velké nárůsty 
v počtu návštěvníků. Zima nese větší náklady a obrovské riziko poča-
sí, těžko se cokoliv plánuje. Letní provoz je v tomto ohledu mnohem 
jednodušší. Mimo to, že se u nás lidé mohou hezky povozit na kole, 
provozujeme v letní sezóně také terénní káry, se kterými se jezdí pří-
mo po sjezdovce. To je další vyžití a využití areálu. Díky všem těmto 
aktivitám se nám daří přilákat do našeho města návštěvníky z celé 
republiky. V mapě bikových destinací je Peklák Česká Třebová již vel-
mi známý pojem. 

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Stávající sjezdové tratě na Pekláku / autor snow.cz
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ČERVEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

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

Pozor na změny provozní doby
1. 6. SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ 
Děti v  doprovodu dospělé osoby vstup 
ZDARMA
29. 6. ZAVŘENO

Dle nařízení vlády ČR budou mimo provoz 
parní kabiny.
Do doby uzávěrky nebyly známy bližší pod-
mínky provozu plaveckých bazénů, proto je 
zveřejněná provozní doba pouze orientač-
ní, aktuální informace naleznete na  webu 
http://www.bazen-trebova.cz/ nebo o  ně 
požádejte telefonicky (MT: 603  995  184). 
Provoz bude veden v  tzv. „letním režimu“, 
tzn. že doba vstupu bude prodloužena 
na  180 minut. Rovněž dojde k  avizované-
mu navýšení vstupného, nové ceníky jsou 
již zveřejněny. Ke  zdražení jsme byli nuceni 
přistoupit vzhledem ke  zvýšeným provoz-
ním nákladům po téměř čtyřech letech, po-
slední úprava vstupného se datuje dnem 
1. 10. 2016.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–18:30 hod.

Úterý 5:30–8:00 a 10:00–17:30 hod.

Středa 10:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–8:00 a 10:00–16:00
a 18:00–21:00 hod.

Pátek 10:00–21:00 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–21:00 hod.

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion pro letní sezónu otevřen. Zá-
jemci o zapůjčení letní plochy volejte na tel. 
číslo 731 449 814. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.

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

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

BIKE PARK PEKLÁK 
Bike park Peklák a terénní káry v provozu so-
boty a neděle vždy 10–18 hodin.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu https://peklak.cz/bike-park/.

SOLÁRIUM

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

INFORMACE Z FOTBALOVÉHO DĚNÍ
Jak je asi veřejnosti známo, byly fotbalové 
soutěže v březnu nařízením fotbalového sva-
zu ukončeny. Sezóna 2019–2020 tak nebude 
dohrána a  bude se začínat novým soutěž-
ním ročníkem 2020–2021 v srpnu. Pro nás to 
znamená, že pro příští sezónu budeme hrát 
ve stejných soutěžích jako v minulých letech. 
Bude se jednat o 5 mužstev přípravek, 3 muž-
stva žáků, 1 mužstvo dorostu a  2 mužstva 
dospělých. Byly zakázány tréninky, ale i přes 
tuto koronavirovou situaci byli trenéři se svý-
mi svěřenci často v kontaktu přes nejrůznější 
média. Ukazovali zde vlastní natočená videa, 
jak doma cvičí, posílali výzvy ostatním nebo 
sdíleli nejrůznější články. Postupné uvolňo-
vání začalo na začátku května. 
Dobu relativního klidu jsme využili k  vy-
lepšení a  údržbě hracích ploch. Začali jsme 
s  osazováním sloupů pro instalaci ochran-
ných sítí za  třemi brankami a  během 4 týd-
nů bychom rádi tuto akci dokončili. Na obou 
hřištích proběhl herbicidní postřik proti ple-
velu a 14. května byla provedena regenerace 
tréninkového hřiště odbornou firmou Euro-
green CZ s. r. o. Práce obsahovaly zapísko-
vání (30 tun písku), aerofikaci, smykování, 
aerofikační dosev travního semene (170 kg 
semene) s  následným pohnojením (225 kg 

hnojiva). Aby práce nepřišly nazmar, musíme 
nyní plochu vydatně kropit. Stříkače se bu-
dou muset přenášet ve  stanovených inter-
valech a  budeme doufat v  příznivé deštivé 
počasí. Celkové náklady na práce firmy jsou 
113 000 Kč a následné odhadované kropení 
cca 50 000 Kč. Pro tuto akci jsme se rozhodli 
vzhledem ke katastrofálnímu stavu této plo-
chy a  příznivým podmínkám pro růst trávy 
v měsících květen a červen i přes skutečnost, 
že zatím ještě nebyly řešeny dotační žádos-
ti, které jsme podali. Finanční krytí budeme 
zatím realizovat ze soukromých zdrojů (půjč-
ky). Plocha bude uzavřena do 30. 6. 2020.
V současné době již všechna mužstva trénují, 
ale bez možnosti využívání šaten a sociální-
ho zařízení. 
Od  11. 5. 2020 byla opět otevřena terasa 
restaurace Na  Stadionu a  od  25. 5. 2020 se 
restaurace vrátí do běžného provozu dle na-
řízení vlády.
Jako v jiných oddílech, tak i naše finanční si-
tuace je napjatá. Přesto nemůžeme, ani ne-
chceme naši činnost omezovat a děláme vše 
pro to, aby fotbal stále plnil sportovně spole-
čenskou i výchovnou funkci.
Za Fotbalový klub Česká Třebová

Dobromil Keprt

TÝDEN SPORTU 2020 ZRUŠEN
V dubnu bylo rozhodnuto o zrušení letošního ročníku Týdne sportu. „V situaci, ve které se na-
cházíme, jsme se po konzultaci se starostkou města Mgr. Magdalénou Peterkovou a zástupcem 
ředitelů základních škol Mgr. Radimem Kolářem dohodli o zrušení této naší oblíbené celoměstské 
akce. Rizika pro nás všechny jsou a zřejmě v čas konání akce ještě budou velmi velká a každý z nás 
bude mít starosti především sám se sebou, tak aby se co nejlépe vyrovnal se situací, která ohrožuje 
zdraví, ekonomiku, chod rodiny a životy. Chtěl bych touto cestou poděkovat opět těm, kteří se již 
zapojili do příprav, podporovatelům a partnerům, kteří již byli opět ochotně připravení finančně, 
materiálně či organizačně podpořit náš Týden sportu,“ uvedl v tiskové zprávě za organizátory 
hlavní pořadatel akce Lubomír Vašina. 
Koronavirová pandemie ukončila přípravy na  chystaný 22. ročník. „Ještě jsme řešili variantu 
vrátit se v  tomto ročníku ke  kořenům akce a  uspořádat pouze sportovní disciplíny bez pohybu 
na náměstí při zábavném programu, ale i tato varianta po konzultacích, a podle mne správně, 
padla. Zábavný program byl již připraven, a tak se v dnešní době domlouváme se zástupci sesku-
pení, že tento celý program bychom přesunuli do případně konaného dalšího ročníku a nahradili 
výpadek z letošního roku,“ nastínil další možnosti Lubomír Vašina.                red
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