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Aktuální a ověřené informace o COVID-19 hledejte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 
https://koronavirus.mzcr.cz/ 
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Vážení spoluobčané, Třebováci,
denně neustále slyšíme o  onemocnění vi-
rem COVID-19, o  tom, jak se projevuje, jak 
se máme chránit, přicházejí nová opatření, 
nepotvrzené informace... to vše v nás vzbu-
zuje dohady, obavy a silné emoce, vyvolává 
kritiku. Přes to všechno jsem přesvědčena, že 
mezi námi nevymizela solidarita a vzájemná 
pomoc. Je těžké odhadnout, jaká bude situ-
ace za pár dní, až budete držet v rukou toto 
číslo Českotřebovského zpravodaje. A proto 
mi dovolte v tuto chvíli v první řadě poděko-
vat Vám všem za  ohleduplnost, zodpověd-
nost, pochopení. Vážím si těch, kteří nezištně 
nabídli pomoc  tam, kde bylo třeba.  Maxi-
málně oceňuji nasazení všech pracovníků 
ve zdravotnictví,  v sociálních službách, kteří 
často v extrémních podmínkách s omezený-
mi ochrannými prostředky nepřestávají  po-
máhat  potřebným občanům a v neposlední 
řadě děkuji  také všem zaměstnancům  IZS. 
Určitě jsem nevyjmenovala všechny příklady 
obětavosti a dobré vůle,  tak tedy děkuji těm, 
kteří i v těchto vypjatých situacích dělají svoji 
práci s  profesionálním a  vlídným přístupem 
k nám všem.
I  v  této mimořádné situaci považujeme 
za důležité zajistit běžný chod města, pokra-
čování oprav, investic a  ostatních součástí 
každodenního života. Vím, že mnozí máte 
pocit, že by věci mohly fungovat lépe a rych-
leji. Prosíme však o  toleranci a  pochopení. 
Stejně jako ostatní, i my  se učíme za pocho-
du a děláme vše, co je v našich silách.
Na  závěr Vás opětovně prosím – nepodce-
ňujte doporučená a  nařízená opatření, mo-
hou se Vám zdát příliš přísná, ale mají svůj 
smysl, dbejte na bezpečnost svoji i ostatních, 
zachovejte si zdravý rozum a vydržte. K tomu 
Vám přeji hodně sil a hlavně zdraví.

Magdaléna Peterková, starostka města
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MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ SE VYPOŘÁDÁVÁ S VÝSKYTEM KORONAVIRU V ČESKÉ REPUBLICE

Měsíc březen postavil občany našeho města, 
stejně jako většinu obyvatel České republiky, 
do úplně nové situace, kterou málokdo ješ-
tě v  nedávnu předpokládal. První informa-
ce o tom, že se blíží závažný problém, jsme 
získávali již koncem měsíce února, kdy také 
Pardubický kraj vydal informační leták ob-
jasňující základní hygienické postupy, kte-
ré jsou nutné pro zastavení šíření nákazy. 
Tento leták byl naším úřadem distribuován 
do  informačního centra, školských zařízení, 
sociálních služeb a okolních obcí v rámci naší 
rozšířené působnosti. V těchto obcích se po-
dařilo leták na poslední chvíli vložit mezi listy 
výtisků březnového čísla Českotřebovského 
zpravodaje. 
Na  přelomu února a  března začalo na  kraj-
ské úrovni docházet k  setkáním pracovníků 
úřadů, kteří mají na  starosti krizové řízení. 
Za Českou Třebovou byl na těchto setkáních, 
která řešila připravenost měst na blížící se si-
tuaci, vždy přítomen tajemník bezpečnostní 
rady obce s rozšířenou působností. První pří-
spěvkovou organizací našeho města, které 
se zásadně dotkly vládní nařízení, byly soci-
ální služby, které nejprve vyzvaly návštěv-
níky Domova pro seniory Česká Třebová 
k  ohleduplnosti a  dodržování hygienických 
pravidel a následně uzavřeli toto zařízení pro 
návštěvy a další veřejnost. O opatřeních So-
ciálních služeb Česká Třebová se více dočtete 
v samostatném článku, který je součástí to-
hoto vydání Českotřebovského zpravodaje 
na straně 13. 
Dalším důležitým momentem, který již po-
znamenal provoz většiny příspěvkových 
organizací města, bylo v pondělí 10. března 
vydání Mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. V  důsledku 
těchto opatření došlo k okamžité koordinač-
ní schůzce, na které bylo rozhodnuto o uza-
vření základních škol, ZUŠ, DDM a také zruše-
ní všech veřejných akcí v městské knihovně, 
muzeu a  kulturním centru. Zavřen byl také 
zimní stadion a  plavecký bazén, ačkoliv to 
žádné mimořádné opatření prozatím přímo 
nenařizovalo. Později se tento krok ukázal 
vzhledem k  vážnosti situace jako prozíravý. 
Město okamžitě vypracovalo dokument, kte-
rý byl návodem pro rodiče žáků základních 
škol a popisoval jejich práva v takové situaci. 
Dalším důležitým datem byl 12. březen, kdy 
byl Vládou České republiky vyhlášen nouzo-
vý stav a přišlo také několik nových usnese-
ní, na  jehož základě byla uzavřena městská 
knihovna, a  to i  za  účelem půjčování knih, 
a městské muzeum, včetně výstav a stálých 
expozic. Nutné je podotknout, že naše pří-
spěvkové organizace začaly podmínky všech 
opatření neprodleně plnit a  pracovní náplň 
svých pracovníků mu přizpůsobily. Tyto in-
stituce začaly aktivně pracovat na  hledání 
náhradních termínů za  zrušené akce, ka-
talogizacích, údržbových pracích a  dalších 
činnostech tak, aby byl jejich personální po-
tenciál vytěžen i v nových podmínkách. Za-
městnanci těchto příspěvkových organiza-
cích se také často podílejí na šití roušek pro 
potřeby chodu města. 

Městský úřad samotný byl donucen zrušit 
předávání cen nejlepším sportovcům města 
i  slavnostní vyhlášení výsledků ankety Čes-
kotřebovský Ámos, které se odehrají v  no-
vém a  prozatím nespecifikovaném termínu. 
Díky dobrovolníkům se však podařilo 
zprovoznit službu Nákup domů, v  jejímž 
rámci jsou seniorům a  dalším rizikovým 
skupinám dováženy potraviny, hygie-
nické potřeby a  léky. Dobrovolníci se také 
velice osvědčili při šití roušek z  bavlny pro 
potřeby města a jeho institucí, nebo také při 
roznosu informačních letáků. 
Ačkoliv je nyní městský úřad pro veřejnost 
přístupný pouze v  neodkladných záležitost 
a po předchozí telefonické domluvě, pracuje 
se zde na celé řadě úkolů. V úterý 17. března 
se sešla Bezpečnostní rada ORP Česká Třebo-
vá, jakožto základní prvek Krizového štábu 
ORP Česká Třebová. Bezpečnostní rada ORP 
projednala návrhy, které vzešly z již uskuteč-
něných jednání odborné skupiny sestavené 
za  účelem řešení nastalé krizové situace. 
O  těchto návrzích byla veřejnost průběžně 
informována (doporučení pro Vodárenskou 
společnost odložit plánované odstávky do-
dávek vody, doporučení uzavřít MŠ, způsob 
zajištění péče o děti rodičů pracujících v IZS, 
sociálních službách či zdravotnictví, nebo 
způsob využití nabídek dobrovolnictví). Dále 
Bezpečnostní rada projednala zprávy o  při-
pravenosti ÚO HZS Ústí nad Orlicí a ÚO Po-
licie České republiky a přítomní zástupci slo-
žek IZS si zpřesnili své představy o spolupráci 
na řešení vzniklé situace. Bezpečnostní rada 
ORP rovněž projednala informaci organizace 
Sociální služby města Česká Třebová týkající 
se její připravenosti na řešení této krizové si-
tuace v rámci Domova pro seniory. 
Z  rozhodnutí rady města byl od  čtvrtka 
19. března zrušen provoz školek, na  jejichž 
činnost však navázaly nově zřízené dětské 
skupiny pro děti rodičů pracujících ve  stra-
tegických zaměstnáních. V  současné době 

je také řešen způsob, jakým proběhnou zá-
pisy do  mateřských a  základních škol. Tato 
informace bude, stejně jako všechna ostat-
ní sdělení, veřejnosti předána dostupnými 
možnostmi, jako je web města, sociální sítě 
a aplikace mobilní rozhlas. Tyto kanály je uži-
tečné zvláště v těchto dnech pečlivě sledovat 
a také poslouchat hlášení obecního rozhlasu, 
který byl nově také zapojen při informování 
veřejnosti. 

Jiří Holý, mediální asistent města

Návštěva hejtmana na výdejním místě ochranných 
pomůcek / foto: archiv Pardubický kraj

Nákup domů / foto: Jiří Holý

Koordinační schůzka 13. března na MěÚ / foto: Jiří Holý

www.ceska-trebova.cz
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STRUČNÝ VÝVOJ UDÁLOSTÍ V ČASE
Mimořádná opatření byla postupně vydávána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě a jsou jedním 
z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České 
republiky.

• Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách. Bylo vydáno opatření ome-
zující pořádání akcí (divadlo, hudební představení, sportovní akce, výstavy, veletrhy) s účastní přesahující ve stejný čas 100 osob.

• Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav na celém území ČR. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sně-
movny i déle.  Od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti. Až do odvolání jsou zakázány 
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce 
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí 
přesahující ve stejný čas 30 osob; rovněž je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, 
na  koupalištích, v  soláriích, saunách a  dalších wellnes službách, v  hudebních a  společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných 
knihovnách a galeriích.

• V sobotu 14. března 2020 vláda přijala krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin 
se uzavřely veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostřed-
ků, paliv a pohonných hmot a dalších. 

• Od 16. března 2020 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za ro-
dinou a dalších nezbytných cest. Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez trvalého či přechodného 
pobytu v délce nad 90 dní. Od 16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným pobytem v délce nad 90 dní 
zakazuje vycestovat z České republiky.

• Vláda schválila povinnost chodit na veřejnosti se zakrytým nosem a ústy (respirátorem, rouškou či šátkem) od 19. března do odvo-
lání. V prodejnách potravin mohou mezi 7 a 9 hodinou nakupovat pouze lidé nad 65 let. 

• Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí, to znamená, že úmyslné šíření je nově trestným činem.

Zdroj informací: vlada.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/, www.pardubickykraj.cz/koronavirus 
K datu: 19. březen 2020
Opatření se mohou měnit, proto sledujte televizní vysílání, webové stránky města, poslouchejte hlášení obecního rozhlasu a další.

OTÁZKY A ODPOVĚDI COVID-19
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka 
po  úzkém kontaktu. Jedná se o  tzv. kapén-
kovou infekci, která je přenášena vzduchem. 
Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních 
dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je 
cca dva až čtrnáct dní. 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě 
chránit?
Dodržovat základní hygienická pravidla 
(mytí rukou mýdlem či dezinfekčním gelem, 
kašlete a  kýchejte do  kapesníku či rukávu, 
používejte jednorázové kapesníky), použí-
vat ochranné prostředky (rouška, respirátor, 
rukavice).

Jak poznám, že jsem nakažen?
K  hlavním příznakům tohoto onemocnění 
patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest 
svalů a  únava. Ne však každý s  těmito pří-
znaky je nakažen koronavirem. V takovýchto 
případech je nutné racionálně zvážit, zda jste 
mohli přijít s  nákazou do  kontaktu. Můžete 
se také poradit na informační lince 1212.

Co dělat, když mám příznaky nakažení ko-
ronavirem?
Zůstaňte doma a  TELEFONICKY kontaktujte 
svého praktického lékaře nebo příslušnou 
hygienickou stanici. V  žádném případě ne-
choďte do  nemocnice nebo bez předchozí 
konzultace ke svému praktickému lékaři. 

Lékař i hygienici mě poslali domů do do-
mácí karantény. Co mám dělat?
Nemocný s mírnými příznaky jde do domácí 
izolace. Nemocnice by měla být k  dispozici 
pro pacienty se závažnějšími příznaky a pro 
velmi rizikové pacienty. U mírnějších stavů se 
léčí symptomaticky přítomné příznaky, kte-
ré virus způsobí, jako např. zvýšená tělesná 
teplota nebo kašel. Zhoršení stavu je signa-
lizováno například dušností a  dalšími respi-
račními problémy. Při zhoršení stavu se opět 
telefonicky poraďte s lékařem.

Co znamená domácí karanténa?
Pokud vám byla nařízena domácí karanténa, 
měli byste zůstat doma a nikam nevycházet 
(ani na nákup či k lékaři). V případě zdravot-
ních potíží je nutné kontaktovat lékaře nebo 
příslušnou hygienickou stanici či se obrátit 
na  linku 112 s  tím, že musíte uvést, že jste 
v nařízené karanténě. Pokud máte možnost, 
využijte pro potřeby nákupu dodavatelské 
služby, jestliže takovou možnost nemáte, je 
možné na  nezbytně nutnou dobu opustit 
domov. Pokud žijete v domácnosti s dalšími 
lidmi, vyčleňte samostatný pokoj a od ostat-
ních členů rodiny se izolujte. Pro vás i ostatní 
členy domácnosti platí zvýšená hygienická 
pravidla, používejte ochranné pomůcky.

Co se děje při porušení karantény?
Za porušení nařízené karantény hrozí poku-
ta až tři miliony korun, přičemž její porušení 
může být postihováno i  zpětně. Je důležité 
také zdůraznit, že karanténou chráníme ne-
jen sebe, ale také své okolí a  celou společ-
nost.

Zdroj informací: https://koronavirus.mzcr.cz/, 
www.pardubickykraj.cz/koronavirus 
K datu: 19. březen 2020

INFORMAČNÍ LINKA: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě váž-
ných zdravotních problémů či ohrožení 
života.

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v  provozu v  pracovní dny od  14:00 
do 19:00 hodin, o víkendu od 9:00 do 19:00.
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH DOMŮ „JEZEVČÍK“ A „ČTVEREC“

Jako Piráti bychom se rádi vyjádřili k zamýšlené privatizaci městských bytů.
Bydlení vnímáme jako velmi důležité téma, které významně ovlivňuje všechny stránky života 
občanů. K tématu se snažíme přistupovat empaticky a neomezovat se pouze na to, zda pri-
vatizovat nebo ne.
Tedy:
• Vítáme snahu města umožnit občanům privatizaci bytů, ve kterých žijí. Je na vedení města, 
aby připravilo podmínky privatizace a předložilo je zastupitelstvu. Důležitou otázkou bude 
cena bytů.
• Chceme se striktně držet zákonného rámce tak, aby prodej bytů nemohl být v budoucnu 
jakkoli zpochybněn. Ze strany města je nutno uplatňovat přístup řádného hospodáře a sta-
novit férovým způsobem odpovídající prodejní ceny.
• Konečná prodejní cena by měla vycházet ze skutečně realizovaných tržních cen a zároveň 
zohledňovat aktuální stav bytů.
• Nepodpoříme jednotnou cenu bytů za metr čtvereční.
• Chceme, aby při prodeji byl v ceně zohledněn stav konkrétního bytu (např. plísně, netěsnící 
okna, chybějící izolace a další stavební vady významně ovlivňující kvalitu bydlení).
• Jako nutné vnímáme individuální stanovení ceny každého bytu znalcem.
Předpokládáme, že vedení města k  řešení tohoto tématu přistoupí odpovědně a  předloží 
návrh privatizace vyvážený pro všechny strany. O detailech jsme připraveni diskutovat. Při-
vítáme otevřenost a dostupnost informací ze strany vedení města v průběhu celého procesu.
Více na: ceskatrebova.pirati.cz                                                      Jiří Ducháček, Česká pirátská strana

PRÁCE NA NOVÉM DĚTSKÉM HŘIŠTI 
ZAČNOU V TOMTO MĚSÍCI

V průběhu dubna započne výstavba nového 
dětského hřiště na  sídlišti Trávník, které je 
posledním z  velkých sídlišť v  našem městě, 
které podobné prostranství určené mláde-
ži postrádá. Nejzazší termín pro dokončení 
je stanoven na  18. prosinec letošního roku. 
Dětské hřiště bude kromě klasických herních 
prvků, jako jsou houpačky a  lanovka, obsa-
hovat  také tobogán s  převýšením tří metrů 
a  multifunkční hřiště s  košem na  basketbal 
o rozměrech 7 × 10 metrů. V rámci projektu 
je počítáno také s  vybudováním mlatových 
chodníků, instalací nového mobiliáře, osvět-
lení a  osazení zeleně. Celkové náklady jsou 
vyčísleny na  4,8 milionu korun. Tato inves-
tiční akce bude z  poloviny spolufinancová-
na formou dotace na  regeneraci veřejných 
prostranství na  sídlištích ze Státního fondu 
rozvoje bydlení, který je v působnosti Minis-
terstva pro místní rozvoj České republiky.

Jiří Holý, mediální asistent města

OBJÍZDNÁ TRASA (MAPA NA STR. 5) 
V SOUVISLOSTI S REKONSTRUKCÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE V ULICI PODBRANSKÁ

Vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku bude v ulicích Podbranská a Lidická probí-
hat stavba nového mostu přes řeku Třebovku, rekonstrukce vozovky, chodníků a  výměna 
veřejného osvětlení, byla pro termín 23. března – 30. října 2020 určena následná objízdná 
trasa, která začíná při příjezdu od  místní části Skuhrov přejetím mostního provizoria v  uli-
ci Lidická. Následně bude pokračovat po  přejetí přes řeku odbočením vlevo a  ulicemi ná-
břeží Míru, Bezděkov a  U  Podhorky, kde bude napojení na  silnici I/14 s  možností vydat se 
na Svitavy, nebo pokračovat až na světelnou křižovatku na Tyršově náměstí a dále na Ústí nad 
Orlicí, nebo odbočit směrem na Litomyšl. Objízdná trasa je po celé své délce obousměrná. 
V  některých úsecích (nábřeží Míru, Bezděkov a  U  Podhorky) bude platit dočasné omezení 
rychlosti na 30 km/h a zákaz zastavení. Po dobu uzavírky ulice Podbranská bude zachována 
možnost sjezdu ze Starého náměstí na nábřeží Míru ulicí Lidická. Rovněž bude zachován také 
vjezd do ulice Chmelnice. Objízdná trasa platí i pro autobusové linky na trase Česká Třebová 
– Skuhrov – Ostrov – Lanškroun, které budou v období od 1. dubna do 30. června ovlivněny 
také uzavírkou silnice II/315 mezi Skuhrovem a Lanškrounem. Objízdná trasa bude v tomto 
případě vedena přes Knapovec, Dolní Houžovec a obec Horní Dobrouč. Všechny investiční 
akce v ulicích Podbranská a Lidická jsou jejich investory, kterými jsou Pardubický kraj a město 
Česká Třebová, naplánovány tak, aby stavební práce a s nimi spojené dopravní uzavírky žád-
ným způsobem neovlivnily průběh jubilejní šedesáté Jabkancové pouti, která se odehraje 
v listopadu letošního roku.                                                                              Jiří Holý, mediální asistent města

KRÁTKÉ ZPRÁVY

• Od  pátku 13. března platí v  autobusové 
dopravě jízdní řády pro prázdninový režim. 
Nástup je možný pouze zadními dveřmi 
do odvolání. Ve vozidle neprobíhá odbave-
ní. Od 23. března je omezen provoz vlaků.

• Rada města Česká Třebová na  svém mi-
mořádném zasedání 16. března rozhodla 
o uzavření mateřských škol zřizovaných 
městem. Rozhodnutí je platné od  čtvrtka 
19. března 2020 až do odvolání. V této sou-
vislosti byla zřízena dětská skupina při MŠ 
Habrmanova, která je určena pro děti za-
městnanců bezpečnostních sborů, městské 
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, 
sociálních služeb, orgánů ochrany veřejné-
ho zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Věk 
dětí 3–7 let. Druhá dětská skupina vznikla 
při ZŠ Habrmanova pro děti do 10 let.

OMEZENÍ PROVOZU  
MĚÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ
Omezujeme úřední hodiny ve  všech budo-
vách MěÚ Česká Třebová, a to pouze na pon-
dělí a středy od 14 do 17 hodin. V tomto čase 
bude otevřena pouze podatelna v  budově 
na Starém náměstí. Osobní návštěva na útva-
rech bude umožněna pouze po  předchozí 
domluvě. Zdvořile Vás žádáme, abyste své 
záležitosti přednostně vyřizovali telefonicky, 
nebo elektronicky.

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.

Přírodní rezervace Králova zahrada plná rozkvetlých bledulí / foto: Michal Horák
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ZPRÁVA PRO LINKU 156
PŘIJELA ŠKODIT Z POLSKA
Dne 15. 2. 2020 v  15:30 vyjela hlídka MP 
k  případu krádeže zboží do  supermarketu 
Kaufland. Na  místě bylo zjištěno, že občan-
ka polské národnosti K. K. S. přijela do České 
Třebové nakupovat zadarmo, neboť zboží 
v  hodnotě 1900 Kč nezaplatila a  za  poklad-
nou byla zadržena ostrahou marketu. Zboží 
dodatečně zaplatila a věc byla vyřešena v pří-
kazním řízení.

ZABOUCHLA SI DVEŘE DO BYTU
Dne 18. 2. 2020 v  dopoledních hodinách 
byla přivolána hlídka MP k  bytu na  sídlišti 
Křib, kde si majitelka zabouchla dveře a klíče 
nechala uvnitř. Na  místo byli přivolání hasi-
či HZS ČD a hlídka MP. Po ověření totožnosti 
byl byt otevřen a  majitelka se mohla vrátit 
do svého bytu.

PEJSEK SE VYDAL NA VÝLET
Dne 21. 2. 2020 ve  22:29 hodin byla hlídka 
MP přivolána do místní části Skuhrov, kde byl 
odchycen volně pobíhající pejsek. Šetřením 
se podařilo zjistit majitele pejska, který bydlí 
v  České Třebové. Pejsek byl vrácen majiteli 
a věc vyřešena v příkazním řízení.

DOKAZOVALI SI SVOJI SÍLU
Dne 22. 2. 2020 ve  večerních hodinách ře-
šila hlídka MP potyčku tří mladíků. Šetře-
ním na místě vyšlo najevo, že dva kamarádi 
napadli fyzicky svého známého. Vzhledem 
k tomu, že nebylo možno věc vyřídit na mís-
tě, byla celá událost předání příslušnému 
správnímu orgánu k vyřešení.

POŘÁDAL DISKOTÉKU,  
ALE KONÁNÍ NEOZNÁMIL
Dne 28. 2. 2020 ve večerních hodinách zjisti-
la hlídka MP konání diskotéky v provozovně 
ADIO, jejíž konání nebylo ohlášeno. Na místě 
byl kontaktován majitel provozovny, který 
hlídce sdělil, že zapomněl konání diskoté-
ky ohlásit. Vzhledem k  tomu, že věc nebylo 
možno vyřídit na  místě, bylo porušení vy-
hlášky města oznámeno příslušnému správ-
nímu orgánu. 

POSTAVILI LEŠENÍ BEZ POVOLENÍ
Dne 2. 3. 2020 v dopoledních hodinách zjisti-
la hlídka MP na ulici Riegrova postavené leše-
ní. Šetřením bylo zjištěno, že ke stavbě lešení 
nebylo vydáno příslušné povolení. V  před-
mětné věci byl kontaktován majitel nemo-
vitosti, který vše napravil. Porušení vyhlášky 
města bylo vyřešeno v příkazním řízení.

KASKADÉR NA KOLEJÍCH
Dne 11. 3. 2020 v 18:56 hodin vyjížděla hlídka 
MP na oznámení, že na železničním přejezdu 
na Parníku uvízlo osobní vozidlo. Po příjezdu 
na  místo se hlídce naskytl zajímavý pohled, 
neboť vozidlo nebylo na přejezdu, ale vedle 
přímo v  kolejišti. Řidič se s  vozidlem vracel 
z  nákupu, při jízdě se mu zamlžilo přední 
okno a v důsledku špatné viditelnosti místo 
na přejezd vjel do kolejiště, kde zůstal viset. 
Z  dechu řidiče byl cítit alkohol, proto byla 
na  místo přivolána Policie ČR, která si věc 
na místě převzala. 

Petr Vencl, velitel MP

SŇATKY
Gratulujeme novomanželům!
Dušan Zamastil, Česká Třebová a Mariana Hanušová, Česká Třebová
Radim Urban, Česká Třebová a Lucie Pabiánová, Česká Třebová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Josef a Veronika Hurtovi s dcerou Valerií
Lukáš Dočkal a Šárka Bolinová s dcerou Laurou
Pavel Švec a Lenka Plchová s dcerou Nikol
Ing. Petr a Ing. Eva Kratochvilovi se synem Petrem
Vojtěch Podlesný a Barbora Kratochvilová s dcerou Medou Marií
Vojtěch Borůvka a Michaela Ducháčková se synem Matějem
Aleš a Tereza Fingralovi s dcerou Olívií
David a Diana Polákovi se synem Davidem Zdenkem

Informace ve společenské kronice jsou zveřejňovány se souhlasem dotyčných osob, případně jejich zákonných 
zástupců či pozůstalých. Souhlasy vyřizuje matrika Městského úřadu Česká Třebová a Pohřební služba Eko Bi, s.r.o.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ  
POHŘEBNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vážení spoluobčané, v souvislosti s vyhláše-
nými opatřeními vlády ČR, Vás žádáme, abys-
te respektovali všechna omezení a  byli tak 
zodpovědní ke svému okolí, k sobě i ke svým 
blízkým. Jedině tak lze předcházet případné-
mu přenosu onemocnění COVID-19 i  v  na-
šem městě.
Tímto Vás žádáme co nejvíce minimali-
zovat osobní kontakt s pohřební službou 
Česká Třebová ve  věci smutečních vzpo-
mínek a vyřizování agendy správy hřbito-
vů. 
Ty je možno objednat telefonicky 733 615 000 
nebo emailem krematorium@ekobi.cz. 

Dále maximálně doporučujeme uskutečňo-
vat smuteční obřady pouze v  úzkém kruhu 
rodinném do počtu 30 osob.

REKONSTRUKCE ULICE SMETANOVA MŮŽE ZAČÍT

Ulice Smetanova, která je jednou ze dvou ulic spojující Nové náměstí s hlavní silnicí, se v letoš-
ním roce dočká rekonstrukce. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 16. března. Následně 
začaly přípravné práce a samotné plnění započne 1. dubna. Předpokládané ukončení stavby 
je 30. října letošního roku. V  rámci rekonstrukce stávající komunikace o  délce 128 m bude 
vybudována nová konstrukce vozovky o šíři 5 m s krytem z asfaltového betonu na podkladní 
vrstvě ze štěrkodrti. Po  obou stranách vozovky vedoucí chodník o  šíři 1,65 – 2,36 m bude 
vybudován s  krytem ze zámkové dlažby. Smlouva je se zhotovitelem uzavřena na  částku 
2 575 000 korun včetně DPH. Celá investice je plně hrazena z městského rozpočtu.

Jiří Holý, mediální asistent města

ÚMRTÍ
Jiří Kovář (73 let), Česká Třebová – Parník
Květoslava Kuchařová (86 let), Česká Třebová
Zdeněk Köhler (72 let), Česká Třebová
Miloslava Čechová (74 let), Česká Třebová
Růžena Dvořáková (87 let), Semanín

ŽIVOTNÍ JUBILEA V DUBNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 let
Hyláková Regina 3. 4. 1950 Česká Třebová
Petráňová Alena 3. 4. 1950 Česká Třebová
Kalinová Lidmila 5. 4. 1950 Česká Třebová
Hýbl Josef 8. 4. 1950 Parník
Horynová Jana 15. 4. 1950 Česká Třebová
Stránský Milan 19. 4. 1950 Parník
Jasanská Hana 22. 4. 1950 Česká Třebová
Ing. Bednář Ivan 27. 4. 1950 Česká Třebová

75 let
Málková Jaroslava 2. 4. 1945 Česká Třebová
Pavlík Ivan 3. 4. 1945 Parník
Kolář Jiří 3. 4. 1945 Česká Třebová
Pávíček Milan 8. 4. 1945 Česká Třebová
Janoušková Blanka 9. 4. 1945 Česká Třebová
Adámek Jaroslav 19. 4. 1945 Česká Třebová
Rula Miloslav 19. 4. 1945 Česká Třebová
Dobroucký Jan 20. 4. 1945 Parník 
Zárubová Jarmila 23. 4. 1945 Česká Třebová
Klacl Karel 27. 4. 1945 Česká Třebová

80 let
Balada Milan 12. 4. 1940 Česká Třebová
Stránská Jaroslava 13. 4. 1940 Česká Třebová
Šimek Jiří 17. 4. 1940 Česká Třebová
Juzová Margita 19. 4. 1940 Lhotka

85 let
Romanowská Jaroslava 8. 4. 1935 Česká Třebová
Lehká Jiřina 14. 4. 1935 Česká Třebová

90 let
Šamšula Gustav 11. 4. 1930 Parník

91 let
Dobiášová Věra 12. 4. 1929 Parník
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Dne 25. března 2020 uply-
nulo 100 let od narození 
MUDr. Květoslava Fialy, 
pneumologa, který pra-
coval jako primář plicního 
oddělení nemocnice v Ústí 
nad Orlicí a plicní léčebny 
v Žamberku, byl také 
ředitelem žambereckého 
Albertina a ke konci živo-
ta, tragicky ukončeného 
v r. 1990, ještě pracoval 

jako lékař v pneumologické ambulanci v České 
Třebové. Na jeho vysokou profesionalitu, nezištnost 
a pevný charakter vzpomíná dcera Hana a syn Jiří.

Dne 12. dubna 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od úmrtí naší milova-
né maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Květy Rozlívkové.
Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí spo-
lečně s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají dcery Věra, Hana a Dáša s rodinami.

Nikdy nezapomeneme…

Dne 16. 4. 2020 uplyne 
čtvrtý smutný rok ode 
dne, kdy nás opustila 
naše maminka, babič-
ka a prababička, paní 
Olga Kozáková.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 10. dubna 2020 
uplyne 16 let od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
syn, bratr a strýc, pan 
Tomáš Skalický.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: rodiče a bratr

Dne 20. 4. 2020 uplyne 
1. smutný rok od úmrtí, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Jiří Váňa.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají přítelkyně Květa, 
synové s rodinami, ostatní příbuzní.

Dne 14. dubna uply-
nou 2 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 
Bohdan Mykietyn.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: manželka a dcery s rodinami

Dne 28. dubna 2020 
uplyne třetí smutný 
rok ode dne, kdy nás 
navždy opustil náš 
syn, tatínek, bratr, 
vnuk a strýc, pan 
Tomáš Mrkos.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná zarmoucená rodina.

„Očím jsi se ztratila, ale 
v srdci zůstaneš dál.“
Dne 10. 4. 2020 uplyne 
5. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše mi-
lovaná dcera, manželka, 
maminka, sestra a teta, 
paní Mgr. Iveta Pávková.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

„Slunce vychází, zapadá 
a opět vychází – člověk 
přichází, odchází a již se 
nevrací.“
Dne 5. dubna 2020 uply-
ne 7 let od chvíle, kdy mě 
navždy opustil můj drahý 
manžel, 
pan JUDr. Jiří Váně. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Stanislava, manželka, rodina Bouško-
va a Horská, rodina Novákova

Dne 9. dubna 2020 
uplyne 30 let od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel a tatínek, 
pan Stanislav Vencl.

Stále vzpomínají: manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen 
žal, ten, kdo tě miloval, 
vzpomíná dál.
Dne 2. dubna 2020 
uplyne 17 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil 
pan Josef Matějka.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu spo-
lečně se mnou tichou 
vzpomínku.

Vzpomíná: Luboš, bratr.

Dne 1. dubna 2020 
uplynou 4 roky od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, tatínek, bratr, 
dědeček a pradědeček, 
pan Bohumil Šmíd.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Marie, manželka, Ivana, dcera 
s rodinou, Iveta, dcera s rodinou, Vlastimil, 
bratr s rodinou.

Dne 9. dubna 2020 
uplynou dva roky ode 
dne, kdy nás opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička,  
paní Marie 
Schneeweissová.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 11. dubna uplyne 
první rok od chvíle, kdy 
nás náhle a nečekaně 
opustil pan 
Luboš Janeba.
Vzpomeňte prosím 
s námi na milého a las-
kavého člověka, který 
nám moc chybí.

Vzpomíná: manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky na zesnulé  
jsou uveřejňovány v periodiku  
na základě objednávky  
u Pohřební služby městské společnosti 
Eko Bi, s. r. o, která sídlí na adrese  
Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Pracovní doba
Po–Pá 7:00–15:30 hod.
733 615 000, krematorium@ekobi.cz.
Pro převoz zesnulých a případné dotazy 
volejte kdykoliv 733 615 000.
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BÝVALÉ ZAHRADY V LITOMYŠLSKÉ ULICI
V  místech, kde se dnes nachází příjezdová 
komunikace k  supermarketu v  Litomyšlské 
ulici, kde se rozprostírají dvě zelené parcely, 
stávala ještě v  nedávné době dvě zajímavá 
stavení. 
Prvním z nich, myšleno ze směru od Tyršova 
náměstí, byl domek čp. 119. Jeho majitelem 
byl na počátku 20. století strojvedoucí Fran-
tišek Kunst. Pocházel z rodu Kunstů, majite-
lů dnes již neexistujícího parnického mlýna. 
V domku čp. 119 pobýval spolu s manželkou 
Helenou. Manželství zůstalo bezdětné. Jeli-
kož domek čp. 119 byl uzpůsoben k bydlení 
pro čtyři rodiny, dva byty byly v přízemí a dva 
v podkroví, žilo zde kromě majitelů také ně-
kolik nájemníků. František Kunst byl členem 
řady třebovských spolků. Jako příklad může-
me jmenovat spolek zahrádkářů, spolek vče-
lařů a spolek šachistů. Záliba ve včelaření jej 
přivedla k tomu, že v zahradě, za svým dom-
kem, u  plotu s Tkalcovskou ulicí, si vystavěl 
rozměrný a  ozdobný včelín. Byl určitě jeho 
chloubou, neboť se u něho nechal i  s man-
želkou vyfotografovat. Druhý včelín míval 
v  lese. Objektiv fotoaparátu jej zachytil i při 
chytání včelího roje v  zahradě. Později do-
mek čp. 119 manželé Kunstovi přenechali 

rodině strojvedoucího Josefa Kušičky, s nímž 
byli v  příbuzenském vztahu. Proto tedy na-
dále můžeme o stavení hovořit jako o Kušič-
kově. Co se zmíněné zahrady u čp. 119 týče, 
musela být pro obyvatele domu opravdo-
vým eldorádem. V její zadní části, za dřevní-
ky, prádelnou a  suchými klozety protékalo 
totiž otevřené koryto Křivolického potoka, 
v  němž bylo možné spatřit i  ryby. Zahrada 
samotná byla parkově upravena. Přístupo-
vá cesta od  branky byla lemována živým 
plotem, v  její blízkosti hned u  ozdobného 
litinové plotu rostla statná Yucca. V blízkosti 
stavení byla vysazena lípa, kterou na  tomto 
místě nalezneme dodnes. Je to jediný strom, 
který z bývalé zahrady zůstal. Rostla kousek 
od  boční domovní zdi stavení. Nedaleko 
od  ní, směrem k  Litomyšlské ulici, rostl dal-
ší vysoký strom – Katalpa. Ten byl zajímavý 
tím, že na  něm rostly zvláštní plody, lusky 
20–50 cm dlouhé, obsahující několik semen. 
Podle vzpomínek bývalé sousedky z  ulice 
plody prý připomínaly vanilkové lusky. Dále 
zde rostla moruše a ovocné stromy jako třeš-
ně, hrušně, švestky, lískový keř a nescházely 
ani keře rybízu. 

Stavení čp. 119 se říkalo také „myslivna“. Tou 
měl domek v minulosti, než jej Kunstovi za-
koupili, skutečně být. K  němu patřila také 
velká stodola a  měla tu být i  lesní školka. 
Zmíněná stodola byla později, v  roce 1893, 
doplněna ze strany Litomyšlské ulice zdě-
nou přístavbou. Tak vznikl sousední domek 
čp. 375, náležející pekaři Josefu Javůrkovi. 
V přístavbě vznikly obytné místnosti, pekař-
ský krám a dílna s pecí. Do konce svých dnů 
měla přední část stavení střechu s  krytinou 
z  cihlových tašek, zadní a  starší část, v  níž 
byla právě velká stodola, střechu krytou le-
penkou. To je jistý důkaz historky o  mysliv-
ně a stodole. Hned za  Javůrkovou stodolou 
byly vysazeny dvě lísky turecké, které máme 
spolu se stavením zachyceny na  fotogra-
fii. Kromě nich zde rostly samozřejmě také 
ovocné stromy. Obě zahrady byly zastíněny 
řadou dalších a  vrostlých stromů, dnes již 
neznámého původu. Turecké lísky zde zůsta-
ly po demolici stavení až do nedávné doby. 
Jedna z  nich, v  loňském roce již usychající, 
byla v únoru 2020 odstraněna. Dnes nám ji 
připomíná dobře viditelný pařez. 

Martin Šebela

Dům čp. 119 –  Kunstův, později Kušičkův  dům čp. 119 v Litomyšlské ulici. 
Foto Jana Šebela, 1984.

Dům čp. 375 – Dům pekaře Javůrka čp. 375 v Litomyšlské ulici. 
Vpravo za domem dvě turecké lísky. Foto Jan Šebela, jaro 1986.

ODKUD MI PŘIJDE POMOC?

Přibližně takovou otázku si občas kladu já a myslím, že nejen já. Z které strany a od koho můžu očekávat, že mi přispěchá na pomoc, když to 
budu potřebovat? O pomoc mohu požádat souseda, příbuzného, přítele, spolupracovníka. Malé dítě bude velmi pravděpodobně volat na po-
moc mámu nebo tátu. Můžeme využít služeb státu, vytočit 155 a zavolat první pomoc, případně hasiče nebo třeba policisty. Jsou rozmanité 
potíže, rozmanité prekérní situace a někdy je lepší zavolat toho a jindy zase onoho. Hlavně aby to volání bylo vyslyšeno.
Za určitých okolností však nepomůže ani přítel, ani záchranář. Existují situace, kdy jsme odkázáni jen a jen sami na sebe. Odkud by mohla 
přijít pomoc, když není koho zavolat a na koho se obrátit? Až dodnes jsou zachované starověké písně původně určené pro poutníky, kteří 
pěšky chodívali cestami a pěšinami dlouhé trasy, někdy desítky, jindy i stovky kilometrů. A přestože na cestách byli poutníci odkázáni na svoje 
síly a svou chytrost, i oni si kladli podobnou otázku. A uměli na ni odpovědět: „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi 
přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání…“ Dodnes si někteří lidé zpívají 
písničku o tom, že i když jsem sám (sama) a všecko záleží na mně, tak nejsem dočista osamělý(á). A když potřebuji podporu, je na koho se 
obrátit – na toho, který „je ti stínem po pravici.“ Tuto písničku najdete pod číslem 121 v knize Žalmů v Bibli.
Zajímavé na této písničce je, že zpívá o pomoci, která není ničím podmíněná. Je to trochu podobné, jako když zavoláte záchranku – zdravot-
níci přijedou, postarají se o Vás a neřeší, jestli máte nebo nemáte u sebe doklady, jestli jste nebo nejste místní, jestli jste si šlamastiku sami 
zavinili nebo ne atp. Tak i pomoc, o které se zpívá v uvedené písni, přichází na zavolanou, bez nutnosti podepisovat předem nějaká lejstra 
a na účet poskytovatele pomoci. Tato pomoc je k dispozici pro každého, kdo putuje světem a životem a kdo si chce notovat starou písničku. 
Druhá část písně zní takto: „… Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin 
tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.“
Pře ji Vám pěkný jarní čas!

Kamil Vystavěl, Českobratrská církev evangelická
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SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 

V    sokolovně se v  sobotu 7. 3. 2020 usku-
tečnila tradiční sokolská zábava – ŠIBŘINKY, 
které mají v novodobé historii českotřebov-
ského Sokola pořadové číslo 12. Odpolední 
šibřinky pro děti měly obvyklý průběh. Zača-
ly rozcvičkou, následovaly rej masek, soutěže 
o drobné odměny, cvičení a hry prokládané 
tancem. Zakončeny byly losováním tomboly. 
V  sokolském bufetu byla možnost občers-
tvení a  tradičně opět byla ke koupi spousta 
dobrot – domácí zákusky, koláčky, preclíky, 
slané tyčky, které napekly sestry sokolky. 
Českotřebovský Sokol si letos připomíná vý-
ročí 135 let založení, proto se letošní šibřinky 
nesly v duchu sportu. Sokolky, které prováze-
ly děti programem, měly cvičební úbory při-
pomínající různé sokolské akce včetně sletů. 
Večerní šibřinky byly zahájeny vystoupením 
žen – skladbou s praporci, kterou na počest 
výročí nacvičily pod vedením Lenky Strouha-
lové. Následovala přehlídka masek, zábava 
s hudbou a tancem (hrála kapela Primátor) až 
do pozdních večerních hodin. Sokolové do-
kazují neustále v duchu hesla „V zdravém těle 
zdravý duch“, které mají napsané v tělocvič-
ně velkým písmem, že se nejen aktivně starají 
o své zdraví, ale dokážou se i dobře bavit. 
Vydařené šibřinky vyvrcholily losováním 
tomboly, za  kterou děkujeme sponzorům: 
Sukova cukrárna, Kadeřnictví Fait, Pracovní 
oděvy Jűthner,  Květinářství Kaktus, Kopre-
tina a  P.  Freudl, Ponožky Schovanec Morav-
ská ulice, Drogerie Kubík, manželé Kubrtovi, 
Z. Jindra, M. Kadlec.

Mirka Červinková

ZA MILOSLAVOU ČECHOVOU 

V sobotu 7. března 2020, ve věku třiasedm-
desáti let, zemřela dlouholetá mistrová od-
borného výcviku někdejšího závodu Potra-
viny Česká Třebová, paní Miloslava Čechová, 
rozená Křivková. Narodila se v  Bezděkově, 
v  domku čp. 964, který dříve náležel jejímu 
dědečkovi, Janu Loučnému. Měla ještě starší 
sestru Hanu. Maminka paní Čechové, Emilka 
Křivková, tehdy však Loučná, bývala v  me-
ziválečném období jako družička přítomna 
řadě církevních slavností, jakými byly např. 
Boží tělo, svěcení zvonů apod. 
Miloslava Čechová bývala také mojí mistro-
vou. Její působiště bylo v samoobsluze Křib 
a  také na  učňovském středisku závodu Po-
traviny, které sídlilo v Chorinově ulici čp. 23. 
Zde bývala učebna, kde nám paní Čechová 
vštěpovala vědomosti ze zbožíznalství (nebo 
též nauky o zboží), učila kupeckým počtům, 
balení bonboniér, lahví a  zákusků. Zabalit 
láhev na dva způsoby, na psaníčko či na vě-
jířek, musel umět každý z nás. Pokud nebyla 
paní Čechová přítomna, ujala se nás některá 
z  jejích kolegyň, buď Dana Štefanová, nebo 
Magda Kameníková. V učebně byla též mo-
delová prodejna, regál plný atrap a  prázd-
ných obalů od zboží, pult s váhou a poklad-

nou. Zde jsme museli dělat prodavače a naše 
paní mistrová byla zákaznicí, kterou každý 
z  nás, na  známku, obsluhoval a  nabízel vše 
možné i nemožné. 
Paní Čechovou jsem poznal v roce 1986, kdy 
jsem jako šestnáctiletý učeň druhého roč-
níku školy nastoupil do  prodejny Křib, kde 
tehdy byla vedoucí paní Emilie Machačová. 
Po čase na její místo nastoupila Božena Bar-
tošová. Bylo nás zde cca 8 učňů a  všichni 
jsme byli zaměstnanci prodejny mile přijati. 
Dodnes na tyto roky života rád vzpomínám. 
Miloslava Čechová nám vždy veškeré učivo 
pečlivě a  opakovaně, dokud jsme dané in-
formace správně nepochopili, znova a znova 
vysvětlila. Byla člověkem, kterého měl kaž-
dý rád, vždy nám dobře poradila a  snažila 
se o  to, abychom v životě něco dokázali. Já 
osobně , za vše, co jsem se ve svém povolá-
ní naučil, vděčím právě jí. A věřím, že tentýž 
názor mají i mé spolužačky a celé generace 
děvčat a chlapců, jejichž povolání měla mož-
nost ovlivnit před námi, ale i po nás. 
Miloslavu Čechovou jsem vždy rád vídal 
na mých historických přednáškách v muzeu, 
kam jako pamětnice starého Bezděkova ob-
čas, v doprovodu dlouholeté kamarádky Bo-

ženky, zašla. Pracovní vytížení mi neumožnilo 
se zúčastnit posledního rozloučení se zesnu-
lou. Proto se loučím dnes, prostřednictvím 
těchto řádků. „Mějte se, naše milá paní mis-
trová, tam na  své nebeské pouti dobře. Určitě 
tam potkáte mnoho svých kolegů z Pramenu, 
pozdějších Potravin a bezděkovských sousedů. 
Rádi na Vás budeme vzpomínat.“
Čest její památce!

Martin Šebela

Šibřinky 2020
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MASOPUST V DOMOVĚ PRO SENIORY  
VYKOUZLIL ÚSMĚV NA RTECH VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
Ve čtvrtek 20. února v odpoledních hodinách 
čekalo obyvatele českotřebovského Domova 
pro seniory zpestření v podobě masopustní-
ho veselí, které si připravil spolek Za  jeden 
provaz. Hudebně-dramatické vystoupe-
ní v  maskách nemohl nikdo přehlédnout 
ani přeslechnout. Kobyla, soudce, babka, 
rychtář, sultán, šašek a  kat sehráli vtipnou 
masopustní scénku, která byla obohacena 
několika lidovými písněmi za  doprovodu 
akordeonistky Rozálie Šimkové. Aby nikdo 
z babiček a dědečků o tento nevšední zážitek 
nepřišel, scénka se opakovala na všech pat-
rech domova včetně několika pokojů, potěši-
la tak i nemobilní seniory. O tom, že opravdu 
vykouzlila úsměv na  tváři, nebylo pochyb. 
Obyvatelé domova si zazpívali s námi, smá-

li se, vzpomínali na mládí, měli radost, že se 
navrací tento zvyk. 
Masopust by se neobešel bez masek, proto 
patří velké díky Domu dětí a mládeže Kama-
rád za jejich zapůjčení, paní učitelce Základní 
umělecké školy Veronice Leksové a její žáky-
ni Rozálii Šimkové, jejímu dědečkovi, který 
se ochotně zapojil a  podal vynikající herec-
ký výkon, a Domovu pro seniory za pozvání 
a občerstvení.
Masopust v  režii spolku Za  jeden provaz 
ve spolupráci se studenty českotřebovského 
gymnázia se konal poprvé vloni, a rozhodně 
nelitujeme, že jsme ho letos zopakovali, byl 
to zážitek. Přijměte proto pozvání do Domo-
va pro seniory, je to místo, kde to žije. Těšíme 
se na setkání s vámi.

Anna Borková

OPRAVY V ROČENCE 2020
Prosím, opravte si v ročence tyto informace:
str. 100 – Změněné ordinační hodiny stoma-
tologie v budově Teza:
STOMATOLOGIE
ordinace MUDr. Ireny Štanclové 
MDDr.  Monika Vaníčková, tel. 465  534  555, 
724 399 173
Po, Čt 7:00–17:00 Út 7:00–15:00
St 7:00–13:00 Pá 7:00–12:00
MUDr. Jiří Štancl, tel. 465 530 247
Po, Čt 7:00–16:30 Út 7:00–13:00
St 12:00–18:30 Pá 7:00–12:00
MUDr. Anna Drdová, tel. 465 530 249
Po 7:00–15:00 Út 7:00–14:00
St 7:00–17:00 Čt 7:00–13:00
Pá 7:00–12:00
STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ
MUDr. Ireny Štanclové, tel. 465 530 248
Po-Čt 7:00–15:00 Pá 7:00–12:00

ÚNOROVÉ NOVINKY ZE ŠACHOVÉHO KLUBU

Ani v  únoru třebovský šachový klub neza-
hálel a  uspořádal mimo jiné dvě povedené 
a hojně navštěvované akce.

SEZNÁMENÍ SE ŠACHY V KNIHOVNĚ
Ve  středu 19. února jsme měli rezervován 
celý Teenspace v  Městské knihovně, který 
jsme měli vyhrazený pro šachy. Organizace 
události se zhostili Ivo Prax a  Alexandr Ni-
kolinko. Jelikož jsme nevěděli, co čekat, při-
pravili jsme si základní program. Odhadovali 
jsme, že přijde něco mezi 0 a 20 dětmi. Nako-
nec jich přišlo 20.
Měli jsme připravených pět šachovnic, kde 
jsme děti učily tahat. Někteří mladí nadšenci, 
kteří již základní pravidla znali, si mezi sebou 
zahráli pěkné partie. Pro všechny děti jsme 
připravili jednoduché diagramy, které jsme 
jim dávali domů. Kromě toho obdržel kaž-
dý účastník i diplom. Věk dětí se pohyboval 
od čtyř let (Zuzanka Praxová) až po dvanác-
tileté.
Akci nejlépe shrnují slova předsedy oddí-
lu Ivo Praxe: „Akci jsme dělali hlavně proto, 
abychom dětem přiblížili krásu šachů. Velmi 
nás potěšil zájem a  viděli jsme i  několik po-
tenciálních talentů. Věřím, že se některé děti 
přijdou podívat i do kroužku. Největší odměna 
ale byly úsměvy na  tvářích a  potěšení ze hry. 
Do knihovny se jistě budeme vracet.”

2. TURNAJ ČESKOTŘEBOVSKÉ ŠACHOVÉ 
BLESKOVÉ LIGY
Ve středu 26. února jsme se v pivovaru Faltus 
sešli v  pořadí k  2. turnaji naší bleskové ligy. 
Po  vydařeném prvním turnaji nebylo důvo-
du, aby druhý nenavázal na  velmi pěknou 
účast. A skutečně se nám první turnaj poda-
řilo překonat, jelikož jsme ve středu v podve-
čer přivítali 23 šachistů.
Hrací pole bylo různorodé – od  zkušených 
a  silných hráčů až po  mládež. A  za  to jsme 
rádi – schází celá plejáda zajímavých šachistů 
různé výkonnosti (např. na tento turnaj přijeli 
hráči z 8 různých klubů). Postupně se v  tur-
naji projevila hráčská síla a  zkušenost, kdy 
s přehledem zvítězil fide mistr Marian Sabol 
z Vysokého Mýta. 
Jsme rádi, že šachisté z okolí si k nám do Čes-
ké Třebové na  tento pohodový turnaj v pří-
jemném prostředí pivovaru Faltus nacházejí 
cestu. Rádi bychom opět poděkovali zejmé-
na šachovému klubu Ústí nad Orlicí za počet-
nou výpravu a Martinu Šmajzrovi za pomoc 
s turnajem.                   Šachový klub Česká Třebová

Dále si, prosím, opravte:
str. 75 Důležitá telefonní čísla 
Městská knihovna; tel. 732  756  827, 
605 125 323 (pobočka Parník) 
str. 83 a 84 (dole) – Tradiční akce roku 2020 
(ne 2019)
str. 91 – KULTURNÍ CENTRUM – PLÁN 2020 
(ne 2019)

Karel Kubišta

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. dubna 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Masopust v Domově pro seniory / foto: Sára Blaško
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KULTURNÍ CENTRUM
Kulturní akce jsou zatím naplánované 
od 19. 4. 2020. Vzhledem k současné situaci 
je možné, že se akce budou rušit, či přesou-
vat. Kino zatím neplánujeme, sledujte webo-
vé stránky www. kcct.cz.
Koncert Karla Pílhala je přesunut na 7. 10. 2020
Divadelní předplatné Jaro 20 – Plný kapsy 
šutrů se přesouvá na 24. 6. 2020
Vstupenky na  obě akce jsou platné. Pokud 
chcete vrátit vstupné, tak tam, kde jste si 
vstupenku zakoupili. Děkujeme za pochope-
ní. 

BENNEWITZ FESTIVAL 2020 
XXII. ROČNÍK   22. 4. – 2. 5. 2020

22. duben

ZAHAJOVACÍ VEČER XXII. ROČNÍKU
GALAVEČER  
ITALSKÝCH HOUSLÍ 17.–19. STOLETÍ
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) 
KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSKÝCH SYMFONIKŮ
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Umělecký vedoucí Pavel Peřina. Skladby 
J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Fritze Kreislera a dal-
ších autorů zazní na  opravdové mistrov-
ské klenoty v  podobě nástrojů Guarneriho, 
Amatiho, Ruggeriho, Guadagniniho a  jejich 
současníků. Komorní orchestr Pražských 
symfoniků tvoří špičkoví interpreti, členové 
Symfonického orchestru hlavního města Pra-
hy FOK.
300 Kč / předplatitelé KPH 150 Kč

23. duben

PRŮLET KLASIKOU  
ANEB PŘÍBĚHY V ČASE
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) 
ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ (mluvené 
slovo, flétna) 
JITKA NAVRÁTILOVÁ (cembalo)
VÁCLAV MÁCHA (klavír) 
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Skladby a  příběhy od  doby barokní až 
po současnou vytvoří překvapivé souvislosti 
a  paralely. Jitka Navrátilová je nejlepší sou-
časnou českou cembalistkou, Václav Mácha 
patří k  renomovaným klavíristům střední 
generace a  Zdeňka Žádníková Volencová je 
členkou Dejvického divadla v Praze a její ro-
dové kořeny jsou spjaty s Českou Třebovou.
200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč 

24. duben

KOMORNÍ ORCHESTR  
JAROSLAVA KOCIANA,
rozšířený o dechovou sekci členů 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
19:00 / velký sál Kulturního centra 
dirigent: Bohuslav Mimra
sólisté: Matouš Pěruška a Kristina Vocetková
200 Kč / předplatitelé KPH 100 Kč

25. duben

BEATLES NIGHT 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
19:00 / velký sál Kulturního centra 
Strhující výlet do hudební historie plné neza-
pomenutelných hitů Beatles.
Vstupné: 400 Kč. 

2. květen

PĚVECKÝ SBOR BENDL A HOSTÉ 
19:00 / sál hostince U Coufalů, Přívrat 
Vstupné dobrovolné.

Zájemci o  pořady KC Česká Třebová si mo-
hou vstupenky zakoupit online prostřednic-
tvím internetu na www.kcct.cz. 

ORGANIZACE / DUBEN 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
Od soboty 14. 3. 2020 je Městské muzeum Česká Třebová a TIC až do odvolání zavřeno. 
Další informace Městského muzea Česká Třebová naleznete na webových stránkách muzea 
www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz.

19/4 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE  
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
15:00 / Malá scéna
Jednoho dne do  kraje až na  konci světa, 
po  dlouhé řece Minaj, připluje košík s  ma-
lým chlapcem jménem Melory. V  temném 
kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných 
bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice... Třeš-
tice a Euforie. Čarodějnice se malého chlap-
ce ujmou a  vychovají z  něj malého čarodě-
je. Chlapec Melory se ve světě lidí potká se 
záhadnou dívkou Kireké, která mu pomůže 
v pátrání o tom, kdo je a proč byl jako malé 
dítě poslán po řece Minaj do záhadného svě-
ta. Cestu mu zkříží tajemné bytosti, které se 
snaží jeho pátrání překazit. S pomocí svých 
tetiček čarodějnic a pomocí kouzel, která se 
naučil, se mu snad podaří najít svůj příběh 
a svůj osud. Napínavý a poutavý muzikálový 
příběh je provázen kouzly, světelnými efekty 
a muzikálovými písničkami. Vstupné: 70 Kč.

21/4 úterý

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
DUBEN
17/4 Regionální setkání Sítě pro rodinu 
v Rose, Rosa pro veřejnost ZAVŘENA 
17–18/4 Nocování v Rose čarodejné od 17:00 
do 15:00 následujícího dne
22/4 16:30 Uvažujete o nástupu do mateřské 
školy? Beseda s  Renatou Skalickou, peda-
gožkou s  třicetiletou praxí v MŠ, o školkové 
zralosti, předávání zodpovědnosti a o všem, 
co vás bude zajímat, vstupné 100 Kč, přihl. 
předem
29/4 16:00 Malování na  textil, přijď-
te si vyrobit módní originál pro sebe 
nebo své blízké, lektor Monika Kaplano-
vá, přihlášení tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč 

INFORMACE O  KONÁNÍ NAŠICH AKCÍ NEBO 
O  JEJICH ZMĚNÁCH BUDOU ZVEŘEJŇOVÁ-
NY NA  WWW.RCROSA.WEBNODE.CZ NEBO 
FACEBOOKOVÉ STRÁNCE ROSA RODINNÉ 
CENTRUM.

Rodinné centrum Rosa bude v  létě pořádat 
příměstské tábory pro děti od  3 do  12 let, 
a to v termínech 20.–24. 7. a 27.–31. 7. Téma 
„Svět zvířátek“ a „Letem světem“. 

Další info bude k dispozici 
na www.mcrosa-radce.webnode.cz, 
nebo je možné si napsat o informace 
na e-mail rcrosact@seznam.cz.

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

Amsterdam beyond v Modré trpaslíku 8. 3. 2020  
/ foto: Michal Horák

www.ceska-trebova.cz
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STUDENTI ROBOKROUŽKU PŘI MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OPĚT NA NEJVĚTŠÍ ROBOTICKÉ SOUTĚŽI V ČR
Dne 7. 2. 2020 se studenti ROBOkroužku při 
Městské knihovně Česká Třebová zúčastni-
li mezinárodní Robotiády ve  VIDA Centru 
v Brně, aby poměřili síly se svými vrstevníky 
ve 3 ze 7 vypsaných disciplín.
Disciplíny:
• ČÁRA (line follower) – autonomní roboti 

musí sledovat černou čáru a  projet po  ní 
danou trať v co nejkratším čase; dvě kate-
gorie ZŠ a SŠ

• SPRINT (drag race) – autonomní robot musí 
projet co nejrychleji rovnou 10m dráhu; 
společná kategorie ZŠ/SŠ

• SPRINT NELEGOvý (drag race Non LEGO) – 
autonomní robot musí projet co nejrychleji 
rovnou 10m dráhu, společná kategorie ZŠ/
SŠ

• DÁLKOVÝ MEDVĚD (bear rescue) – ro-
bot musí najít medvěda a  přivézt ho zpět 
domů. Robot musí být dálkově ovládán; 
společná kategorie ZŠ/SŠ

• AUTONOMNÍ MEDVĚD (bear rescue advan-
ce) – robot musí najít medvěda a přivést jej 
zpět domů. Robot je plně autonomní, spo-
lečná kategorie ZŠ/SŠ

• FREESTYLE – volná soutěž, ve  které roboti 
a jejich týmy ukazují, co všechno umí, dvě 
kategorie ZŠ a SŠ

• FREESTYLE – WeDo – volná soutěž určená 
pro žáky 0–8 let, roboti jsou postaveni pou-
ze ze stavebnice LEGO WeDo

Většina disciplín požaduje použití řídicí jed-
notky (tzv. „kostky“) ze stavebnic LEGO Mind-
storms, se kterými v kroužku studenti v prů-
běhu celého školního roku pracují.
Do  Brna se vypravil čtyřčlenný tým s  ná-
zvem RoBookWorms ve složení Matěj Pra-
žák (kapitán týmu), Matyáš Jan Gregar, 
Vojtěch Křiž a  Štěpán Vebr za  doprovo-
du vedoucího kroužku Marka Volfa. Pro 
nemoc se bohužel závěrečných příprav 
a  soutěže nemohl zúčastnit Jan Trávní-
ček, tedy disciplína ČÁRA, jejíž přípravě 
se věnoval, byla nakonec svěřena Vojtovi 
a Matějovi.
Harmonogram soutěže byl nabitý. Nejdříve 
bylo nutné polorozložené roboty zkomple-

tovat a připravit na kontrolní prohlídku. Jako 
první začaly rozjezdy disciplíny ČÁRA. Povrch 
soutěžní dráhy se samozřejmě choval jinak, 
tedy bylo nutné na  místní zkušební dráze 
intenzivně ladit řídicí program pro optimální 
poměr rychlosti a spolehlivosti jízdy. Dva ze 
tří rozjezdů bohužel náš robot nedokončil. 
První rozjezd trochu smolně, druhý po  vy-
bočení z trati v nejostřejší zatáčce. 3. rozjezd 
se rozhodli kluci zajet na  jistotu. Čas 94,87s 
znamenal v kategorii ZŠ 39. místo z 65 star-
tujících, tedy se rozhodně nepodařilo obhájit 
13. místo z loňska. Vítězný čas v dané katego-
rii pouhých 25,26s zajel tým RoboMaker.com, 
Kyjev.
Na přípravě robota pro disciplínu SPRINT se 
podíleli Matyáš, Štěpán a  Vojta. Ve  Sprintu 
týmy nejčastěji volí mezi dvěma strategiemi:
* Buď sestavit robota bez možnosti zatáčení, 
a pak se pokouší jej namířit na startu co nej-
přesněji, aby trať projel dle pravidel.
* Nebo postavit robota s řiditelnou nápravou 
a s využitím gyroskopu, kompasu nebo op-
tického sledování středící čáry na  trati kori-
govat směr.
Třebováci si zvolili v přípravách první z mož-
ností. Již při testování v  knihovně (dráhu 
jsme si vytvořili v  uličce mezi regály knih) 
bylo nejkomplikovanější docílit rovné trajek-
torie jízdy. Jelikož se nedařilo sestrojit doko-
nale vyváženou konstrukci, tak byla sesta-
vena náprava s  možností natáčet úhel kola 
o  zlomky stupně. Bohužel pak už nebyl čas 
ladit konstrukci na rychlost.
Disciplína byla společná pro ZŠ a  SŠ, tedy 
i  konkurence byla větší. Samotné dojetí ro-
bota „s cihlou na plynu“ bez kolize s mantine-
ly bývá pro řadu týmů nemalým oříškem, což 
potvrdila i letošní výsledková listina, kde z 94 
startujících týmů bylo 34 diskvalifikováno. 
V jednom z dvou rozjezdů se podařilo dojet 
úspěšně do cíle v čase 11,26s, kterým si Tře-
bovský tým vysloužil 45. místo. Vítězný čas 
2,94s patřil týmu Speedgasm z maďarského 
Szombathely.
Letos poprvé se náš tým zúčastnil dis-
ciplíny Dálkový medvěd, přípravu měl 
v plné režii kapitán Matěj. Pro umožnění 

kvalitní přípravy na  soutěž byla v  prů-
běhu ledna doba kroužku prodloužena. 
Matěj tuto možnost poctivě využil, což 
přineslo své ovoce, a tak dokázal uchopit 
a  odtáhnout plyšového medvídka zpět 
na start v čase 26,86s, kde tento výsledek 
znamenal 5. místo v  kategorii ZŠ. V  ofici-
álním smíšeném pořadí se SŠ Matěje dělily 
necelé 2 sekundy od 8. místa, které by zna-
menalo postup do čtvrt-finálového pavouka. 
Skrz něj se až do finále probojovaly týmy ZŠ 
Nové Zámky a Crystal Cat z Kyjeva, kde druhý 
z nich slavil vítězství.
Ač na  soutěži se rozdělovaly ceny dle smí-
šeného pořadí, šlo i  tak o historicky nejlep-
ší umístění našeho týmu. Proto za  tuto vy-
dařenou reprezentaci byl Matěj odměněn 
knihovnou ve formě příspěvku na vzdělává-
ní v oblasti robotiky. Příspěvek Matěj využije 
pro účast na letním robotickém táboře v Se-
branicích u  Litomyšle, který je organizován 
pořadatelem soutěže. Gratulujeme ke  skvě-
lému výsledku, Matěji! A užij si tábor.
Za hlavní přínosy soutěže trenér Marek Volf 
považuje skutečnost, že studenti jsou v  im-
provizovaných podmínkách VIDA centra 
a  časově limitovaném prostoru pro ladění 
jejich výtvorů konfrontováni s kvalitou jejich 
několikaměsíční přípravy. To v  dnešní in-
stantní době přestává být obvyklé.
Nekrácený multimediální článek naleznete 
na FB knihovny v sekci Poznámky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z rozhodnutí vlády ze 12. března 2020 se ve-
řejné knihovny pro veřejnost uzavírají do od-
volání. Všechny výpůjčky jsme automaticky 
prodloužili do  30. dubna. Pro vracení knih 
můžete využít 24 hodin denně biblioboxy. 
Pokud to bude možné, budeme se snažit do-
mluvit náhradní termín pro zrušené akce. 
Hledáme způsoby, jak pokračovat v půj-
čování knih, např. formou donáškové 
služby nebo výdejního okénka. 
Sledujte aktuální informace na  webové 
stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ 
nebo https://www.facebook.com/mekct/, 
volejte na tel. č. 732  756  827, 605  125  323 
(pobočka Parník). Psát můžete také 
na info@moderniknihovna.cz. 

Robotiáda v Brně

Předání cen a účastnických listů studentům ROBOkroužku v knihovně z rukou ředitelky knihovny a trénéra Marka Volfa
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
MASOPUST

Ve  čtvrtek dne 20. 2., necelý týden před 
popeleční středou, se v  Domově pro seni-
ory slavil Masopust. Domovem procházel 
průvod masek, ve  kterém nemohla chybět 
bába, voják, kat a  na  každém patře budovy 
předvedly masky vystoupení zakončené po-
pravou kobyly. Hudební doprovod letošního 
Masopustu zajišťovala na  harmoniku slečna 
Rozálie Šimková. Masky postupně prochá-
zely celým Domovem. Kdo se nemohl přijít 
na průvod podívat osobně, toho umělci na-
vštívili na  pokoji. Veselá nálada se společně 
s  lidovými písničkami nesla celým Domo-
vem. Již druhým rokem tuto akci pro seniory 
pořádá spolek Za  jeden provaz, jehož členy 
jsou i studenti českotřebovského Gymnázia. 
Letos se do akce zapojil mimořádně i pan Jiří 
Kovář (dědeček Rozálie Šimkové), který neza-
pomenutelným způsobem ztvárnil roli kata. 
Všem účinkujícím děkujeme za  vydařenou 
akci. Těšíme se na  další spolupráci a  doufá-
me, že příští rok se na  Masopustním veselí 
opět společně sejdeme.

PROJEKT GIVING FRIDAY – 
PROPOJUJEME GENERACE

V lednu letošního roku se Domov pro senio-
ry zařadil do projektu „Propojujeme genera-
ce“, který připravila společnost DM drogerie 
ve spolupráci s Orlickým deníkem. Cílem pro-
jektu je finančně podpořit spolupráci mezi 
generací dětí (mládeže) a seniorů. 
Projekt v  českotřebovském Domově se za-
měřuje na  pořádání Tematických dnů, bě-
hem kterých navštíví Domov třídy základních 
a mateřských škol. Děti si společně se seniory 
vyzkouší aktivity, kterými tráví uživatelé Do-
mova svůj volný čas – skupinové cvičení, tré-
nink paměti, tvořivá dílna, zpívání. Připrave-
ny budou i mimořádné akce – Sportovní den, 
Miniolympiáda, prezentace kompenzačních 
pomůcek a beseda se seniory.
Českotřebovský Domov nebyl jediným, kte-
rý se do projektu přihlásil, a proto proběhlo 
na  webových stránkách Orlického deníku 
hlasování. Hlasování bylo napínavé téměř 
od  začátku až do  poslední minuty. Během 
prvních dní bylo vidět, že mezi sebou soupe-
ří hlavně Domov pro seniory v České Třebové 
a Domov důchodců v Ústí nad Orlicí. 
Víme, že do projektu se zapojovali nejen Tře-
bováci! Projekt českotřebovského Domova 
podporovali i  obyvatelé dalších měst České 
republiky, dokonce i v zahraničí. O hlasování 
jsme se snažili informovat osobně i prostřed-
nictvím různých médií – telefonicky, e-mai-
lem, přes Facebook, WhatsApp, webové 
stránky. Podařilo se nám oslovit a zaujmout 
širokou veřejnost a díky této podpoře v pro-
jektu zvítězit.
Děkujeme každému, kdo se zapojil do  hla-
sování. Z celkových 62 873 hlasů patřilo Do-
movu pro seniory v  České Třebové rovných 
31 657.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ
Dovolte mi informovat Vás o  dění v  příspěvkové organizaci Sociální služby Česká Třebová 
v  tomto náročném období pandemie koronaviru. Situace se mění každým dnem, co pla-
tilo včera, dnes je jinak, přesto tedy alespoň několik informací aktuálních k  dnešnímu dni 
(17. 3. 2020).
Na  opatření, která vláda vydává ve  velmi rychlém časovém sledu, se snažíme pružně rea-
govat tak, abychom minimalizovali riziko nákazy uživatelů našich služeb a personálu, který 
péči poskytuje. Nadále tedy zůstává v platnosti zákaz návštěv a vstupu cizích osob do našich 
pobytových zařízení (v tuto chvíli již pouze Domov pro seniory). Výjimky se týkají pouze těch 
osob, které zajišťují bezpečnost provozu zařízení (opraváři, technici) nebo je jejich přítomnost 
nutná v zájmu ochrany zdraví našich uživatel (lékaři). Každá osoba, která za tímto výjimečným 
účelem vstupuje do zařízení, musí mít roušku (alespoň provizorní – šálu, šátek aj.), je jí změře-
na teplota, její přítomnost je zaevidována.
Našim uživatelům je s ohledem na včerejší nařízení vlády zakázáno opouštět zařízení. 
Rodinné příslušníky zdvořile žádáme, aby zvážili naléhavost předávání věcí uživatelům pro-
střednictvím recepce Domova pro seniory, a to z důvodu minimalizace rizika přenosu viro-
vého onemocnění do  zařízení. Veškeré potřebné věci jsme schopni zajistit pro Vaše blízké 
v bufetu, a to dle dohody a aktuální potřeby. Pokud se přesto rodiny rozhodnou cokoliv do-
nést, budeme předávat pouze věci, které lze na povrchu dezinfikovat (zejm. nebudeme pře-
dávat čerstvé /nezabalené/ potraviny).
Provoz Týdenního stacionáře se od 18. března 2020 dočasně přerušuje.  Péče o uživatele je 
zajištěna prostřednictvím jejich rodin, s nimiž zůstáváme v kontaktu pro případnou interven-
ci a pomoc. 
Terénní Pečovatelská služba funguje v  současné době (ještě) bez omezení, ve  spolupráci 
s Městem Česká Třebová je posílena služba rozvozu nákupů potravin a hygienických potřeb. 
Prosíme rodiny, jejichž příslušníci jsou klienty Pečovatelské služby, aby nám hlásily případnou 
karanténu! Velmi nám usnadníte práci s klientem (zejména s ohledem na volbu ochranných 
pomůcek a ochranu zdraví personálu). 
Pro úplnost sdělujeme, že v průběhu této mimořádné situace nepřijímáme do pobytových 
zařízení nové uživatele a také nepřijímáme nové klienty terénní pečovatelské služby. 
Ke všem uvedeným opatřením přistupujeme z důvodu maximální ochrany našich uživatelů 
a klientů, ale též personálu, který je pro zajištění péče nezbytný. V této souvislosti si dovolím 
vyjádřit osobní prosbu, aby každý dle svých možností přispěl k prevenci šíření onemocnění 
COVID-19. Základem je dodržování minimálních hygienických standardů (mytí a dezinfekce 
rukou, používání roušek) a současně pak respektování omezení, která v průběhu posledních 
dní přicházejí a budou přicházet. Dočasné osobní nepohodlí je malichernost proti násled-
kům, které onemocnění může způsobit, obzvlášť u seniorů a osob s oslabenou imunitou. My 
v Sociálních službách děláme maximum, abychom šíření předešli. Připojte se k nám! Děkuje-
me za pochopení a za to, že společně s námi chráníte zdraví našich blízkých! 
Na závěr DĚKUJEME všem dobrovolníkům, kteří se sami hlásí s nabídkou pomoci a kteří se 
zajištěním služeb pomáhají, a dále DĚKUJEME všem, kteří se ozývají s nabídkami na dodávky 
roušek. Jejich seznam je už teď poměrně obsáhlý a věřím, že po odeznění této mimořádné 
situace bude příležitost každému osobně poděkovat. Sama za sebe chci poděkovat za pod-
poru a  nabídky spolupráce ředitelům a  ředitelkám ostatních příspěvkových organizací. Je 
skvělé vidět, že obyčejná lidská sounáležitost v České Třebové funguje. 
Přeji všem hlavně zdraví a víru, že bude brzy zase dobře!

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka

SLUŽBY / DUBEN 2020
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – DUBEN 2020

4.–5. 4. 2020 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
11.–12. 4. 2020 MDDr. Vaničková Monika, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 534 555
18.–19. 4. 2020 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 734 100 171
25.–26. 4. 2020 MDDr. Zářecká Kateřina, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834

SENIOR DOPRAVA
Od 16. března 2020 do odvolání
Úprava provozu služby Senior dopravu ČČK:
Službu lze využít k plánované návštěvě lé-
kaře, vyšetření, rehabilitace, nákup potravin 
a základních hygienických potřeb, vyzvednu-
tí léků, důchod, finanční hotovosti.
Službu nelze využít do  odvolání k  dál-
kovým jízdám mimo město provozu služ-
by, k  jízdám na  návštěvu, do  kadeřnictví, 
na  pedikúru, na  poštu a  do  banky (mimo 
vyzvednutí důchodu a  finanční hotovosti), 
na hřbitov, na zahradu a rekreaci, na ostatní 
nákupy, do restaurace a stravovacího zaříze-
ní, do cukrárny, kavárny a na úřady. 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby 
sociální rehabilitace, poradenství pro slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 
 7. 4., 12. 5., 9. 6. 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

THAJSKÉ MASÁŽE
• Rodilé Thajské masérky
• Odstranění bolesti zad a šíje
• Uvolnění a relaxace celého těla
• NOVINKA: lymfatická thajská masáž obličeje

OBJEDNÁVKY:
Sporthotel Tichá Orlice
V Lukách 1362
562 01, Ústí nad Orlicí
Tel: 733 373 377    
www.sporthotel-tichaorlice.cz

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci z celého srdce poděkovat MUDr. Kateřině Hejnochové a sestřičce Jituš Ko-
tykové za krásný přístup k mému manželovi. Oni mi poradili, že je Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí, která pomáhá lidem, kteří umírají. Jsou to úžasní lidé, kteří dokáží hrozně ulehčit trá-
pení. Manžela jsem měla do poslední chvíle doma. Denně k nám dojížděli a dávali léky. Vždy 
se radili s MUDr. Špindlerem, který dokázal krásně komunikovat s nemocným. Ve dne v noci 
jsem je měla na telefonu. Pokaždé jsem u nich našla úsměv a pochopení. Je to pro ně těžká 
práce. Díky těmto lidem jsem se dokázala o manžela postarat do poslední chvíle jeho života. 
Mnohem lépe se smiřujete s jeho odchodem. Manželovi děkuji za krásných 56 let života. 

Jana Köhlerová

OMEZENÍ PROVOZU  
OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Občanská poradna Ústí nad Orlicí a  její 
kontaktní místa budou poskytovat po-
radenství pouze e-mailem na  adrese 
poradna@ou.hk.caritas.cz a  telefonicky 
na tel. 734 281 415 a 731 402 324.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÁ VĚDA
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi pro-
zkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpů-
sobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. 
S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili 
nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní 
mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má, i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při 
práci s  rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i  tinkturu, barvily látky rost-
linnými barvivy. Letos nás čeká dobrodružná cesta plná pokusů a informací. Prozkoumáme, 
jak funguje lidské tělo, co se dá zkoumat v kuchyni a budeme se věnovat i neživé přírodě. 
A  na  konci, kdo ví, třeba dostaneme i  největší odměnu vědce, Nobelovku! Kromě pokusů, 
které provádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin. 
Kde: ZO ČSOP Ekocentrum Podorlicko, Podbranská 959, Česká Třebová 
Kdy: 24.–28. 8. 2020
Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný 
režim. Součástí programu je celodenní výlet.
Cena tábora 1950 Kč / týden. 
Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je 490 Kč. 
Další informace a přihlašování na https://www.veselaveda.cz/tabory/primestske/
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

MINI PŘÍMĚŠŤÁK 1.–3. 7. 2020
Příměstský tábor určen pro děti ve věku 6–12 let. Během tří dnů si děti zasportují, navštíví 
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 tvoření, 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.

POZNÁVÁME ŘEMESLA 13.–17. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 8 do 15 let se zájmem o rukodělné činnosti. Kaž-
dý den budeme poznávat řemesla. Čeká nás pletení z pedigu, ebru technika, Loštické 
muzeum tvarůžků a tvarůžková cukrárna, poznávací park Eden v Bystřici nad Pernštej-
nem, Sázavská pekárna, výroba sýrů, a muzeum Svitavy – sklářství. Cena 1100 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. 777 292 218 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, 
nejprve 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 do-
provod 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.

PRÁZDNINY S KAMARÁDEM 20.–24. 7. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 9. třídy.  Seznámíme se s výcvikem psů, 
navštívíme Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, zasportujeme si v Lanškrouně 
a vyrobíme si svíčku ve svíčkárně Rodas Olomouc a bowling. Cena 1200 Kč (cena zahr-
nuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, pomůcky a pe-
dagogický doprovod jsou hrazeny z  OPZ – Prorodinná opatření II. Přihlásit se můžete 
v kanceláři DDM nebo na tel. 777 292 218 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  Postupi-
cích, budeme 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.

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 3.–7. 8. 2020 – II. běh
Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 14 let. Děti navštíví Mirákulum, 
ZOO Dvůr Králové, v Javorce uvidí dravce, dovědí se, jak cvičit psí poslušnost, čeká je také 
spousta pohybových a výtvarných aktivit. 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. 736 694 671 od 1. 4. do 12. 6. 2020.

ACTIVITY 24.–28. 8. 2020
Příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 15 let. Tábor je zaměřen aktivně. V závis-
losti na počasí nesmí chybět cyklo výlet do Cakle, pojedeme do lanového parku do Brna, 
vyzkoušíme si test fyzické zdatnosti u armády a navštívíme Crossfit Barracks Gym.  Cena 
1000 Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvo-
ření, 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.–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. 
Během  tábora děti navštíví ZOO Olomouc a park Toboga Bongo v Brně. Cena 1000 Kč 
(cena zahrnuje vstupné, jízdné, oběd – dle programu, pojištění). Materiál k tvoření, po-
můcky 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 16. 3. 2020 do odvolání jsou v DDM Kamarád zrušeny úřední hodiny. 
V případě potřeby volejte tel. č. 777 292 242.

ORGANIZACE / DUBEN 2020

DOBROVOLNÍCI  
V DDM KAMARÁD  ČESKÁ TŘEBOVÁ 
V ROCE 2020

V  rámci programu Evropský sbor solidarity 
budeme opět v našem DDM hostit dva dob-
rovolníky.  Každý rok je stále více problema-
tické najít nové zájemce o dobrovolnou služ-
bu v naší zemi a v naší organizaci. 
Nyní se už od ledna můžete setkat s Gianem 
z Itálie. Bude zde jeden celý rok. Navštěvuje 
zájmové kroužky Angličtina, Klub deskových 
her Kamarád. Své barmanské i kuchařské do-
vednosti úplatní i v zájmovém kroužku  Mas-
terchef. Jelikož jeho obor jsou i  IT technolo-
gie, navštěvuje kroužek Tvorba webových 
stránek. 
Setkat se s ním ale můžete i v tradičních ak-
cích našeho DDM a  také v  průběhu letních 
prázdnin se bude účastnit příměstských 
táborů. Svou návštěvou zpestřuje jednou 
za čas výuku ve školách ZŠ Rybník, ZŠ Sema-
nín, ZŠ Damníkov, ZŠ Třebovice a ZŠ Na rovi-
ně. 
Na  jejich pestrý program navazují pravidel-
né návštěvy v    NZDM Borek. Ve  volnočaso-
vém   klubu Rébus si s  nimi můžete zahrát 
různé hry, procvičit angličtinu či jejich rodný 
jazyk a  dokonce se i  dozvědět něco o  nich 
a jejich zemi či městě.
Druhou dobrovolnicí bude Sennur z Turecka, 
jelikož čekáme na  vyřízení dlouhodobého 
VISA, datum jejího příjezdu není přesně sta-
noven. Které zájmové kroužky bude navště-
vovat a zda se zapojí třeba i do naší Univer-
zity třetího věku, se teprve vyjasní po  jejím 
příjezdu.
Gian a Sennur se budou těšit na setkání třeba 
i s vámi.
Pokud by i vás lákalo takovéto dobrodružství 
a cesta za zkušenou a jste ve věku 18-30 let, 
můžete vycestovat také a my vám rádi pora-
díme a pomůžeme.
Hana Milerová – koordinátor dobrovolnic-
kých aktivit v DDM Kamarád v České Třebové, 
tel. 736 694 671

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
Divadelní představení Karlík a továrna na čo-
koládu se uskuteční v  náhradním termínu 
20. 9. 2020 od  17:00 hodin ve  velkém sále 
Kulturního centra Česká Třebová. Vstupenky 
budou k zakoupení v kanceláři DDM Kama-
rád od 1. 5. 2020.
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GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ POŘÁDALO  
VE STŘEDU 26. 2. 2020 PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA ŽIVOT VODY
Akce byla připravena v rámci projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gra-
motnosti“, ve kterém pracuje tým pedagogů školy již druhým rokem a díky kterému si učitelé 
i žáci osvojují metody badatelského vyučování. 
Projektový den byl určen pro žáky nižšího gymnázia. Ti si volili jednu z osmi připravených 
dílen. Nejstarší žáci, kvartáni, působili jako vedoucí týmů a pro učitele tak byli partnery ve vý-
uce. Jednotlivé dílny se zabývaly dílčími prvky koloběhu vody a důraz byl kladen i na souvis-
lost témat s reálným životem. Témata byla: S angličtinou do oblak, Voda v satelitních mapách, 
Voda v půdě, Voda v rostlinách, Fyzikální vlastnosti vody, Napijme se!, Voda v krajině, Čistírna 
odpadních vod. 
Výsledky výzkumů dílen žáci zpracovali na plakáty a ty představili a obhajovali na závěrečné 
žákovské konferenci při účasti místní televize. Součástí dne bylo i vzájemné hodnocení pre-
zentací a sebereflexe práce žáků i učitelů. 
Projektový den umožnil posílení týmové spolupráce mezi žáky různých ročníků, zvýšil také 
jejich organizační, komunikační a prezentační dovednosti. Za tým MKP 

Hana Grundová, Michaela Židková

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  
V MŠ U KOUPALIŠTĚ

„Pokrok jde nezadržitelně kupředu a  dnešní 
svět vyžaduje chápání techniky víc než kdy 
dřív.“
Ve  dnech 6. a  10. března proběhly na  naší 
mateřské škole projektové dny Malé tech-
nické univerzity. Předškolní děti se po  celé 
dopoledne věnovaly tématu stavby věží, kde 
si vyprávěly o věžích, majácích, rozhlednách 
a vysílačích. Dozvěděly se, k čemu slouží, jak 
se staví a  nakonec podle plánku, z  velkých 
kostek stavebnice Lego, postavily vysílač Ješ-
těd.
Mladší děti dostaly téma stavba mostu. 
Dozvěděly se, kdo byl Karel lV., co postavil 
za stavby, co je to pilíř a proč je důležitý při 
stavbách mostů. Nakonec si podle plánku 
postavily Karlův most, po kterém se všechny 
děti prošly.
Cílem projektu je co nejdříve a  na  základě 
přirozené hravosti a  poznání světa kolem 
sebe vzbudit zájem dětí o technické obory. 

TRADIČNÍ KARNEVAL  
V MŠ U KOUPALIŠTĚ

Dne 27. února se na  naší MŠ konal tradiční 
karneval. Pro děti je to vždy příležitost, jak se 
alespoň na chvíli přenést do světa pohádek 
v masce, kterou si vybraly. Celý týden společ-
ně s učitelkami vyráběly karnevalové dekora-
ce, zdobily třídu a užívaly si to těšení na jejich 
velký den.
Po  promenádě masek následovaly hry – 
Na  mumie, Židličková, tanec s  barevnými 
míčky a spousta dalších her, legrace, zábavy 
a odměn. Do diskotékového tance se s dětmi 
zapojily i paní učitelky, které přišly podpořit 
děti také v karnevalovém převleku .
Děkujeme rodičům za přípravu masek a bu-
deme se společně těšit na další akce.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

PAN KUCHAŘ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HABRMANOVA
Naše školní jídelna dlouhodobě spolupracu-
je s firmou Podravka – Lagris a. s. Nejen, že 
nám její produkty vhodné pro děti obohacují 
jídelníček, ale také k nám čas od času zavítá 
jejich renomovaný šéfkuchař Zbyněk Diatka 
a předvede svůj um v praxi. Už jenom pohled 
na veselého pána v červené zástěře a bílé če-
pici slibuje nevšední kulinářský zážitek.
Poslední návštěva se konala 19. 2. 2020, kdy 
do  našeho jídelníčku zařadil pokrm zvaný: 
Kuku – paka (africké kuřecí kari s rýží).
Během dopoledne se celou školkou linula 
líbezná vůně vařícího se jídla a všichni už ne-
trpělivě čekali na 12. hodinu, až budou moci 
dobrotu ochutnat. Za  pomoci našich paní 
kuchařek se oběd vydařil a  pan kuchař ho 
dětem naservíroval na talířky.
Všem nám moc chutnalo a  už se těšíme 
na další povedené vaření s Podravkou – La-
gris a. s.

Kolektiv mateřské školy

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI 
ŠKOLNICE MŠ HABRMANOVA

Zasílání žádostí s  životopisem přijímá-
me do  konce dubna 2020 na  e-mail: 
mshabrmanova@ceska-trebova.cz nebo 
poštou na  adresu: Mateřská škola Česká 
Třebová, Habrmanova; Habrmanova 1779, 
560 02 Česká Třebová.

Hana Najmanová, ředitelka

Informace k zápisům do MŠ a ZŠ 
hledejte na stránkách 
www.ceska-trebova.cz
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25. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Ve  dnech 24. a  25. února 2020 proběhla 
na naší škole RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Někdo by 
si mohl říci – „No a  co, jinde probíhá také“. 
Jenže tato soutěž byla opravdu výjimečná, 
neboť to byl již 25. jubilejní ročník. Kdyby se 
každého ročníku zúčastnilo jen 40 recitátorů, 
v  celkovém součtu by to dalo 1  000 dívek 
nebo chlapců, a to už je pořádně veliká ško-
la. V  letošním roce se nám sešlo 59 adeptů 
na toho nejlepšího recitátora v 5 kategoriích. 
Což ovšem nejspíš znamená, že by těch re-
citátorů mohlo za 25 let být ještě více? Dále 
to znamená, že za to někdo musí být zodpo-
vědný! Většině zasvěcených lidí je ta zodpo-
vědná osoba celé ty roky známá! Může za to 
paní vychovatelka ŠD Kristýna DOSTÁLOVÁ, 
zakladatelka, organizátorka, milovnice prózy 
a poezie a dobrá duše celé soutěže. Jen ona 
ví, kolik času této své lásce věnovala, kolik 
času, zkušeností, péče a  lásky dávala všem 
svým svěřencům! Sama byla vždy dobrou 
recitátorkou, má čich na  talent, cit pro text 
i pro děti, umí je dobře naladit, získat… 
V  tomto roce bylo tolik účastníků, že jsme 
nakonec rozdělili soutěž do dvou dnů. V pon-
dělí 24. 2. 2020 proběhlo 1. kolo pro žáky 
1.–5. tříd. Slavnostně připravená třída byla 
plná dětí, rodičů, prarodičů a dalších fanouš-
ků. Porota byla tentokrát posílena skutečnými 
odborníky, kteří i sami prošli několika ročníky 
soutěže, studovali umělecké školy v oborech 
herectví nebo se stále v umění pohybují. Byli 
to Veronika Samuelová (Stasiowská), Katka 
Pešková (Ženková), Ondřej Kocourek a Adam 
Pávek, všechno naši dřívější žáci a reprezen-
tanti školy v  okresních, krajských i  celostát-
ních přehlídkách mladých recitátorů.
Paní Dostálová na začátku přivítala účastníky 
a  jejich fanoušky, seznámila všechny s  prů-
během soutěže a  poděkovala našim spon-
zorům, kteří byli také v  letošním roce velice 
štědří a umožnili odměnit všechny recitátory 
hodnotnými cenami. Poděkování ale patřilo 
i dětem, jejich rodičům, kteří je podporovali 
a pomáhali s textem, za snahu a vytrvalost.
Při posuzování výkonů žáků nemá porota 
nikdy jednoduchou situaci. Tento ročník byl 
vskutku mimořádný nejen počtem recitá-
torů, ale především kvalitou jejich výkonů, 
výběrem textů, a také nadšením dětí. Porotě 
byl stanoven velmi těžký úkol mezi dobrými 
vybrat ty nejlepší. Je až neuvěřitelné, co ze 
sebe žáci dokázali vydat.
Vynikající výkony ukázali již naši nejmladší 
– prvňáčci, jen s malou zkušeností, většinou 
s krátkými básničkami doma i ve školce, uká-
zali, kam se během několika měsíců dokázali 
posunout, básničky neodříkali, ale zarecito-
vali s citem a porozuměním. 12 dětí vystou-
pilo s pásmem říkadel Jiřího Dědečka.
Samostatně vystoupila Ema Škrobová, která 
si svým výkonem přímo řekla, aby ji porota 
poslala do okresního kola, kde bude jistě dů-
stojnou soupeřkou ostatním. 
Kategorie žáků 2. a  3. tříd se zúčastnilo 14 
recitátorů, jejichž výkony byly výborné a vy-
rovnané. Proto porotě nezbylo nic jiného, 
než udělit dvě 1. místa, a to Vilmě Gregarové 
a  Terezce Vrabcové. 2. místo získala Hanča 

Blažková a dvě 3. místa připadla chlapcům –
Nicolasi Borkovi a Matyáši Kynclovi.
V kategorii žáků 4. a 5. tříd jsme rozhodova-
li mezi 13 adepty. Ani tady to nebylo vůbec 
snadné. 1. místo svým suverénním výkonem 
získala Hela Kočová, o dvě 2. místa se podělili 
Verča Zelinková a Jára Šlesinger. Na 3. místě 
se potom umístili Lucka Halamová a  Vojta 
Bezděk. 
2. školní kolo pro žáky 6.–9. tříd proběhlo po-
tom v úterý 25. února. Tentokrát se zapojilo 
celkem 20 šikovných recitátorů, což je 1× více 
než vloni. Na 2. stupni zájem o recitaci klesá, 
vydrží už jen skuteční milovníci mluveného 
slova, neboť i  jejich texty jsou náročnější, 
a kdo chce být nejlepší, musí se svému textu 
náležitě věnovat. 
Ve III. kategorii žáků 6.–7. tříd porotu nejvíce 
zaujala Anička Hrušková. 2. místo získal svým 
ležérním vystupováním Vašek Beran. Proto-
že výkony byly výborné, udělila porota i dvě 
3. místa, patří Veronice Kovářové a Dominice 
Rybkové. 
V nejstarší – IV. kategorii získaly svými výko-
ny 1. místo Ema Dvořáková a  Nela Sixtová. 
Protože v této kategorii byla úroveň výkonů 
velice vysoká, porota udělila dvě 2. místa –
Lence Fricové a Pavlíně Viktorínové, ale také 
dvě 3. místa – Aničce Cetkovské a Šárce Za-
hrádkové. 
Co říci na závěr? Můžeme jenom konstato-
vat, že jubilejní 25. ročník školní recitač-

ní soutěže se skutečně vydařil. Za  všemi 
účastníky bylo vidět kus dobře odvedené 
práce. Naše škola vysílá do okresního kola 
celkem 13 recitátorů, bojovníků dobře 
připravených a toužících podat co nejlepší 
výkony a přivézt co nejvíce skvělých umís-
tění, která jim třeba vynesou možnost do-
stat se do krajského kola. 
Vedení školy by chtělo poděkovat paní 
Kristýně Dostálové za dlouhé roky oběta-
vé mravenčí práce s vyhledáváním talentů 
a příhodných textů, a také za přípravu re-
citátorů a organizaci školního kola. Na 2. 
stupni se obdobně zájemcům věnuje paní 
Dana Račková. Oběma patří obdiv a uzná-
ní. Děkujeme.
Za porotu a vedení školy

Hana Frühaufová, ZŠ Ústecká
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NAŠE ČESKOTŘEBOVSKÉ  
SPORTOVNÍ MEDIÁLNÍ HVĚZDY

Mám rád sportovní pořady a utkání. Dva dny 
po  sobě jsem mohl vidět na  ČT SPORT dvě 
po sobě jsoucí akce za účasti našich třebov-
ských sportovních hvězd. Asi naši mediálně 
nejznámější třebovští sportovci mě svými 
výkony nadchli a především jsem mohl fan-
dit někomu, kterého znám, bydlí blízko mě 
a v našem městě byli vychovaní. Chodili tady 
do  školy, sportovali, byli vidět každoročně 
na podiu při naší největší akci „Týden sportu“. 
V  našich periodikách se o  nich moc nepíše 
i  přesto, že jejich výkony jsou uznávány ce-
lorepublikově a  jsou špičkovými sportovci 
ve  svém oboru. Nejprve se představil volej-
balista Lukáš Vašina (mistr a  vicemistr Evro-
py), jako ústřední hráč v družstvu lídra letoš-
ního ročníku extraligy Karlovarska. Reportéři 
o něm mluvili v superlativech jako o superta-
lentu a velké perspektivě českého volejbalu, 
který je ve  statistikách veden jako nejlepší 
smečař v  ČR. Před nedávnem byl k  vidění 
na  obrazovkách v  zápasech naší reprezen-
tace na kvalifikaci o OH v Berlíně, kde taktéž 
nastupoval ve  svých 20 letech v  základní 
šestce. A hned druhý den se mezi hvězdnými 
atlety představil na ČT SPORT další Třebovák 
Jan Friš. Na mezinárodním halovém mítinku 
v  Ostravě. Atlet, který má za  sebou mnohé 
úspěchy a účasti se super výkonem a 2. mís-
tem na  Světové univerziádě v  Itálii. Je pří-
jemné a umocňuje to i divácký zážitek, když 
můžete fandit a  obdivovat sportovce, kteří 
vyrůstali v  našem městě, formovali je lidé 
z našeho města a v našem městě žijí a může-
me je i na vlastní oči občas potkat.    Jiří Kouba

POLABSKÁ LIGA KOLÍN – 4 MEDAILE

Ve dnech 8. a 9. 2. 2020 proběhlo v Kolíně první kolo nového ročníku Polabské ligy. V sobotu 
bojovala o medaile naše mláďata. Pro Vítka Drašnara a Jana Kršku to byl první start na zá-
vodech a získávali tak hlavně zkušenosti. Matěj Ducháček po  jedné výhře obsadil 5. místo 
a Radek Krška bral po dvou výhrách také 5. místo.
V  neděli se pak v  Kolíně představili naši mladší starší žáci a  žákyně. Z  celkového po-
čtu 321 judistů ze 49 oddílů z celé České republiky se naši judisté neztratili a vybojovali ná-
sledující umístění: v hmotnostní kategorii do 38 kg se na krásném 2. místě umístil Miroslav 
Hurt, v hmotnostní kategorii do 63 kg se také na 3. místě umístila Kateřina Kovářová, v kate-
gorii do 30 kg se na 3. místě umístil Miroslav Šikula a na 2. místě Jaroslav Šlesinger. Dále se 
na 5. místě umístil Jakub Najman, 7. místa obsadili Lukáš Krása a Šimon Baláž. I přes bojovné 
výkony se nepodařilo prosadit Janu Škrkoňovi a Janu Josefu Drašnarovi, kterým los přisoudil 
velmi těžké soupeře, proti kterým se nám nepodařilo prosadit. JUDU ZDAR

Karel Gregar, Rudolf Rybka

KRAJSKÁ LIGA MLÁĎAT 2020 V ČESKÉ TŘEBOVÉ

V sobotu 22. 2. 2020 hostilo dojo Na Skále 1. kolo Krajské ligy mláďat 2020. Mezi necelými 
40 malými judisty a judistkami se neztratil Matěj Ducháček, který si odnesl sošku pro nejlep-
šího technika za předvedený chvat Uki Goši.
V následném turnaji družstev jsme obsadili celkové 4. místo a medaile tak jely z České Třebo-
vé do dalších měst Pardubického kraje. Další šanci urvat cenné kovy budeme mít 8. 5. v Par-
dubicích. JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

JUDISTÉ NA ČESKÉM POHÁRU V OSTRAVĚ

Poslední únorový víkend jsme se vydali s  našimi 6 staršími žáky, 3 dorostenci a  1 mužem 
na ČP Ostrava, který byl prvním kvalifikačním turnajem na Přebor ČR staršího žactva i do-
rostenců. A díky kvalitnímu zahraničnímu obsazení se letošní ročník Ostrava Judo Open stal 
největším judistickým turnajem české judistické historie. 15 zemí, 218 oddílů a 1664 startují-
cích je toho nesporným důkazem. A jak dopadli naši svěřenci? Chtělo by se mi říci – na záda. 
Slovy klasika: To byla těžká písemka, těžká. Ano, byl to opravdu těžký turnaj a musíme zvýšit 
tréninkové úsilí, abychom se v Ostravě příští rok neztratili. Nejlepší umístění tak získal Karel 
Gregar ml. 9. místem v kategorii mužů do 73 kg. JUDU ZDAR

Vlastimil Zemánek

VC HRADEC KRÁLOVÉ – 5 MEDAILÍ

V sobotu 7. 3. 2020 jsme odcestovali s 23 judisty a judistkami autobusem do Hradce Králové 
na tradiční VC, které se letos zúčastnilo 468 závodníků z 58 oddílů od Mostu až po Ostravu 
a od Liberce až po Brno.
A JUDO Česká Třebová má opět několik medailí. Zlato si odvezla Petra Vážková, stříbro vybo-
jovali Zora Zemánková, Tereza Krásová a Jakub Najman a bronz skvělým výkonem vystřihl 
David Martinec. Na 4. místě se umístila Kateřina Kovářová, 5. místo získala Beáta Zemánko-
vá a 7. místa obsadili Andrea Kristenová, Marek Zářecký, Tomáš Hájek, Jan Škrkoň a Vincent 
Smutek. 9. místa náleží Michalovi Daňkovi, Šimonovi Balážovi, Tereze Šmídové a Matějovi Du-
cháčkovi. Ostatní naši borci bohužel skončili v poli poražených. I tak musím mnoho z nich po-
chválit za předvedené výkony. Pro mladší a starší žactvo to byla generálka na Krajský přebor, 
který budou za týden hostit Pardubice a který bude zároveň 1. kolem Regionálního poháru 
Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Věříme, že naši borci své zkušenosti 
zúročí. JUDU ZDAR              Vlastimil Zemánek

Jan Friš  
na Světové univerziádě

Liga mistrů, 
 zprava Lukáš Vašina s I. Zaytsevem z italské Modeny



19

SPORT / DUBEN 2020

SPORTOVIŠTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ 
– DUBEN
S odkazem na vyhlášení stavu nouze a uza-
vření sportovišť bude provozní doba na ná-
sledující období stanovena i  v  závislosti 
na  obnovení školní docházky po  ukončení 
nouzového stavu v  nejbližším možném ter-
mínu. Veřejnost bude informována na našich 
webových stránkách a  portálu Města Česká 
Třebová.
www.ekobi.cz
www.peklak.cz
www.zimak-trebova.cz
www.bazen-trebova.cz 

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby.

HODNOCENÍ TRENÉRA PAVLA ROHLÍKA
Po čtvrtfinálovém kolapsu s Chotěboří skončil na střídačce českotřebovských Kohoutů 
na vlastní žádost Martin Palinek, novým trenérem se stal PAVEL ROHLÍK.

Jak hodnotíte vystoupení Kohoutů v Poháru Vladimíra Martince?
Byl jsem u týmu velmi krátce, těžko se mi to hodnotí. Kohouti obhajovali titul, takže chápu, že 
vyřazení ve čtvrtfinále pro ně bylo zklamáním.

Pojďme se nejprve zastavit u tří zápasů s Litomyšlí…
První utkání jsme doma vyhráli 4:0. Nebyl to žádný brankostroj, ale předvedli jsme velmi dob-
rý hokej. V Litomyšli jsme zvítězili 5:1, tenhle duel byl poznamenán nervozitou a potyčkami, 
hra byla strašně rozkouskovaná. I ve druhém střetnutí jsme měli všechno pod kontrolou. Třetí 
duel, opět před vlastními fanoušky, jsme vyhráli vysoko 12:3. Nevím, soupeř možná trochu 
rezignoval, místy to byla exhibice.

Totéž se nedá říct o prvním střetnutí s týmem Světlé nad Sázavou.
Ano. Soupeř se prezentoval agresivní hrou, velmi dobře bruslil a napadal. Co jsem slyšel, hrál 
podobně jako Chotěboř, což našemu technickému týmu vůbec nesedělo. Možná právě někdy 
tady je třeba hledat příčiny předčasného konce Kohoutů v play off. Ale zpět ke Světlé nad 
Sázavou, zaslouženě u nás vyhrála 3:2. Přesto jsem věřil, že se v dalších utkáních prosadíme 
a pohárové finále vyhrajeme.

Jaký je váš názor na předčasné ukončení série?
Za situace, která ve sportu panuje nejen v Česku, ale prakticky v celé Evropě, vidím dohodu 
obou klubů jako velice rozumné rozhodnutí. Nechápu, proč bychom měli hrát před prázd-
ným hledištěm, bez diváků. To je naprostý nesmysl.

HC Kohouti Česká Třebová

KOHOUTI SEZONU NEDOHRÁLI
Hokejisté České Třebové vyhráli základní část krajské ligy, na cestě za obhajobou loňského 
mistrovského titulu nečekaně klopýtli ve čtvrtfinále play off, ve kterém překvapivě prohráli 
s Chotěboří 1:3 na zápasy. Kohouti startovali v Poháru Vladimíra Martince.

SEMIFINÁLE POHÁRU:
1. zápas:
Česká Třebová – Litomyšl 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 14. Holík (Korhoň, Šejba), 28. Hemský (Křečan, Filip), 50. Vaňo (Pražák, Vlk), 55. Pirkl 
(Velinský, Vaňo).
2. zápas:
Litomyšl – Česká Třebová 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Branky: 10. Dvořák (Švec), 6. Vaňo (T. Prachař), 6. Křečan (Filip, Hemský), 25. Křečan (Pažourek, 
Filip), 57. Vaňo (Velinský, Pirkl), 58. Holík (Korhoň, Plášek).
3. zápas:
Česká Třebová – Litomyšl 12:3 (4:1, 4:0, 4:2)
Branky: 2. Plášek (Korhoň, Jemelka), 5. Plášek (Král, Korhoň), 18. Pirkl (Vaňo), 20. Vaňo (Plá-
šek), 22. Jemelka (Plášek, Korhoň), 27. Šejba (Hemský, Filip), 35. Hemský (Filip, Šejba), 38. Filip 
(Křečan, Hemský), 46. Pažourek (Filip, Hemský), 51. Pirkl (Veverka, Žouželka), 57. Vaňo (Ve-
verka), 58. Hemský (Filip, Šejba) – 16. Jakubec, 52. Dvořák (Šíp), 57. Cink (Skoumal, Vacek). 
Konečný stav série: 3:0.
Druhé semifinále: Světlá nad Sázavou – Hlinsko, konečný stav série: 3:1 na zápasy.

FINÁLE POHÁRU:
1. zápas:
Česká Třebová – Světlá nad Sázavou 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Branky: 44. Švub, 45. Korhoň (Filip, Křečan) – 17. D. Piskač (Kořínek, Kubát), 31. V. Piskač 
(D. Piskač, Kubát), 46. Štros (Kopecký).
Druhý finálový zápas o  Pohár Vladimíra Martince mezi mužstvy Světlé nad Sázavou 
a  České Třebové, který se měl hrát ve  středu 11. března na  Vysočině, byl zrušen. Po  do-
hodě obou klubů, a  po  souhlasném stanovisku sportovně-technické komise a  před-
sedy krajského výkonného výboru, se nebude hrát žádné další vzájemné utkání. 
 „Podle nařízení vlády nesmí počet osob na stadionu překročit číslo sto. Do tohoto limitu se počítají 
i hráči, členové realizačních týmů, pořadatelé, rozhodčí a další lidé okolo. Na fanoušky prakticky 
nic nezbývá. S místopředsedou klubu HC Světlá nad Sázavou Janem Krajíčkem máme na věc stej-
ný názor. Jestliže se regionální hokej hraje pro diváky, kteří na zimní stadion nesmí přijít a fandit 
svým mužstvům, nevidíme žádný smysl v tom, aby taková série pokračovala,“ uvedl předseda 
českotřebovského klubu Vladimír Vaněk.
Závěrečný trénink celkově nevydařené sezony absolvovali Kohouti v úterý 10. března.

STATISTIKY CELÉ SEZONY

Kohouti odehráli v základní části soutěže, 
ve čtvrtfinále play off a Poháru Vladimíra 
Martince, celkem 32 utkání. Tým nastřílel 
167 gólů, o které se podělilo 21 hráčů.

Střelci:
26 – Korhoň, 22 – Hemský, 17 – Vaňo, 
15 – Křečan, 14 – Fúzik, Prachař, 9 – Filip, 
8 – Holík, 7 – Veverka, 6 – Král, 5 – Plášek, 
Jemelka, 4 – Velinský, 3 – O. Poul, Pažourek, 
Pirkl, 2 – M. Poul, 1 – Daněk, Žouželka, Šejba, 
Švub.

Asistence:
49 – Filip, 37 – Korhoň, 31 – Prachař, 
27 – Hemský, 23 – Holík, 19 – Fúzik, 
15 – Vaňo, 14 – Křečan, 12 - Veverka, 11 – Král, 
9 – Pažourek, 6 – Žouželka, Velinský, Plášek, 
5 – Jemelka, 4 – Daněk, 3 – Pirkl, Šejba, Pra-
žák, 2 – O. Poul, 1 – Kolařík, Vlk.

Kanadské bodování:
63 – Korhoň (26+37), 58 – Filip (9+49), 
49 – Hemský (22+27), 45 – Prachař (14+31), 
33 – Fúzik (14+19), 32 – Vaňo (17+15), 
31 – Holík (8+23), 29 – Křečan (15+14), 
19 – Veverka (7+12), 17 – Král (6+11, 12) – Pa-
žourek (3+9), 11 – Plášek (5+6), 10 – Jemelka 
(5+5), 10 – Velinský (4+6), 7 – Žouželka (1+6), 
6 – Pirkl (3+3), 5 – O. Poul (3+2), 5 – Daněk 
(1+4), 4 – Šejba (1+3), 3 – Pražák (0+3), 2 – M. 
Poul (2+0), 1 – Švub (1+0), 1 - Kolařík (0+1), 
2 – Vlk (0+1).

www.ceska-trebova.cz

ilustrační foto: Michal Horák
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