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Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za  uplynulým 
měsícem, který byl ovlivněn řadou opatření 
a omezení, která se týkají nás všech, ale také 
pravidelných každoročních akcí, např. zápisů 
do prvních tříd. Ty letošní  proběhly bez účas-
ti natěšených dětí, které nemohly předvést, 
co všechno už umí a nemohly se seznámit se 
školním prostředím. Maturanti mají v tomto 
školním roce nezvykle dlouhý „svatý týden“ 
a  jsem přesvědčena, že se do  školy už těší, 
aby si se svými učiteli i  spolužáky prověřili 
a zopakovali vědomosti k maturitní zkoušce.
Vláda informovala o  uvolňování některých 
opatření a  s  tím souvisí i  možnost přítom-
nosti ve  škole dětí 1. stupně základní školy. 
Záměrně neuvádím možnost výuky, protože 
se bude jednat o nepovinnou účast v organi-
zovaných školních skupinách a za podmínek, 
které stanoví MŠMT a MZ. Rovněž připravu-
jeme otevření i škol mateřských, jejichž pro-
voz bude vyplývat z vládního manuálu, který 
zatím k dispozici nemáme. V každém případě 
máme již nyní připraveny zásoby dezinfekce 
a dětských roušek, abychom co nejlépe zajis-
tili bezpečnost našich dětí a školáčků.
I přesto, že nouzový stav trvá, život se neza-
stavil, ani práce ve městě. V  tuto chvíli nám 
zmíněné práce na mnoha místech kompliku-
jí a  omezují dopravu, ale výsledkem budou 
nové chodníky, osvětlení nebo dětské hřiště 
na Trávníku. V nejbližší době bude zahájena 
dlouho očekávaná rekonstrukce sociálního 
zařízení na ZŠ Ústecká, začnou práce v Cha-
loupce Maxe Švabinského. Pozitivní zprávou 
je i  fakt, že Pardubický kraj počítá s  poskyt-
nutím dotací na obnovu kulturních památek.
V  těchto dnech myslíme i  na  naše přátele 
v partnerských městech, jsme s nimi v kon-
taktu a  vzájemně se podporujeme v  trpěli-
vosti a naději, že nic nemá věčné trvání a že 
se vše začne snad brzy vracet do normálních 
kolejí.
Vážení občané, také v tomto čísle bych ráda 
poděkovala za  Vaši trpělivost a  pochopení, 
s  jakými přijímáte všechna opatření, a  také 
za  to, že je respektujete a  pomáháte tak 
zvládnout celou situaci. Děkuji také za nepo-
levující projevy pomoci při zabezpečení těch 
nejpotřebnějších. Jen díky společnému po-
stupu můžeme vyhlížet lepší zítřky. K  tomu 
Vám přeji hodně zdraví, energie a sil.
S úctou

Magdaléna Peterková, starostka města

www.ceska-trebova.cz

PŘÍLEŽITOST NAUČIT SE NĚCO NOVÉHO

Uzavření škol přišlo ze dne na den. Taková náročná situace může být skvělou příležitostí, jak 
se naučit něco nového. Nebo se učit trochu jinak. A může to být i nadále hrou. Přečtěte si, jak 
se některé děti vypořádaly s prvním dnem školy z domova a jakým způsobem napsaly své 
první slohové úkoly v této neobvyklé situaci. Někteří žáci o tom psali v duchu naší celoroční 
hry. Protože, kdo si hraje, nezlobí. Ani ve škole, ani doma.
Jinak sloh propojuje naši každodenní práci, protože spolu každý den písemně komunikuje-
me. Většině čtvrťáků už kvůli tomu jejich rodiče pomohli založit vlastní emailové schránky. 
Právě rodiče jsou v této situaci pro vzdělávání dětí tou nejdůležitější oporou. Učitel je pouhý 
navigátor a zásobovač.   Jindřich Strejček, třídní učitel 4.B, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

FILIP NĚMEČEK:  
VELKÁ ZMĚNA NA MOŘI
Ahoj! Jsem námořník Filip z  rodu 
Jakubovců. Až do  úterý jsem se 
plavil na lodi Rychlá plachta s dal-
šími členy posádky. Brázdili jsme 
moře kolem ostrovů Poznání. 
Na lodi vládl klid a do plachet nám 
vál příznivý vítr. Nikdo nečekal, že 
přijde tak velká změna.
Během úterního dopoledne při-
šel rozkaz od  našeho nejvyššího 
námořního velitele pod krycím 
jménem JS, abychom co nejdříve 
rozdělili posádku po  jednotliv-
cích do  záchranných člunů. Měli 
bychom tím lépe odolat přemno-
ženému pirátskému kmeni Koro-
-koro. Nebylo to pro nás vůbec 
jednoduché. Nikdy jsme nic po-
dobného na moři nezažili. Naštěstí 
máme stále velmi dobré spoje-
ní s  naším nejvyšším velitelem 
JS, který nás každý den naviguje 
v naší osamocené plavbě a dodává 
nám odvahy.
Přestože mi na člunu nic neschází, 
už se nemohu dočkat, až budeme 
plout zase všichni společně.  

JAKUB ŠPAČEK: DENÍK NÁMOŘNÍKA – TAK TROCHU JINÝ DEN, JINÉ RÁNO…
Dnes bylo tak trochu jiné ráno. Nejsou prázdniny, není víkend, nebyl jsem u  lékaře, přesto 
bylo  osm hodin ráno a já jsem nebyl ve své škole, třídě, ani lavici. Zůstal jsem doma s babič-
kou, mamkou a mladší sestrou Emičkou, které byl na podzim jeden rok. Venku prý řádí nějaký 
Korona virus a kvůli prevenci jsme zůstali všechny děti doma. Připadám si jako malý Robinson 
na opuštěném ostrově, kolem kterého zuří rozbouřené moře s názvem Korona.
Včera jsem byl u babičky, protože mě musela pohlídat. Dnes jsem se snažil dohnat většinu 
úkolů, abych nebyl tolik pozadu. Během vypracovávání úkolů jsem se stihnul najíst, napít 
a zbyl mi i čas si pohrát s malou Emminkou, která je jako můj vděčný kamarád Pátek.
Mamka se mi snažila vysvětlit, co je to Korona virus a jak si mám správně umývat ruce, kde 
nechávat bundu a boty, abychom nebyli nemocní. Byla to otrava. Mamka se rozčilovala, jak je 
to prý vážná situace a že to není žádná sranda.
Už je večer a já jdu právě spát. Jsem hrozně unavený, proto mně maminka pomáhá ještě se 
slohem, abych měl vše hotové. V hlavě mám spoustu věcí a otázek, na které mi snad zítra 
někdo pomůže najít nějakou srozumitelnou odpověď. Tak dobrou noc.
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DALŠÍ MĚSÍC MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JE ZA NÁMI

Měsíc duben byl druhým měsícem v řadě, ve kterém bylo fungování 
naší městské samosprávy významně ovlivněno výskytem koronaviru 
v České republice. Přes řadu omezení dále probíhá běžná pracovní 
činnost na jednotlivých odborech a dalších útvarech MěÚ. Každý den 
ráno se také schází krizový štáb, který projednává nejnovější opatření 
vlády, aktuální situaci v regionu a jejich odraz v chodu našeho města. 
Pravidelně také každých 14 dní probíhá jednání městské rady, 
která nově jedná prostřednictvím videokonference. Zastupitel-
stvo by se mělo k  projednání nezbytných bodů sejít v  pondělí 
4. května. Z důvodu potřeby zachovat bezpečné rozestupy bude 
jednání probíhat ve velkém sále kulturního centra. Samotný pro-
voz městského úřadu je omezen především zákazem vstupu veřej-
nosti bez předchozí domluvy. 
Již koncem března se podařilo pro naše seniory a osoby se zdravot-
ním postižením zprovoznit službu Rouška domů, v jejímž rámci byly 
prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví v našem měs-
tě zdarma distribuovány roušky pro stovky občanů. O  enormním 
zájmu využít služby svědčí především fakt, že po  přetížení za  tím-
to účelem zřízené telefonní linky, musela být uvedena do  provozu 
druhá linka, která přispěla k  větší plynulosti procesu objednávky. 
Dnes je již možné prohlásit, že rouškou byli vybaveni všichni senioři 
a držitelé průkazu OZP, kteří projevili zájem. Z tohoto důvodu bylo 
dne 8. dubna přikročeno k výdeji roušek také pro širokou veřejnost, 
který probíhá každý pracovní den mezi 8 a 10 hodinou rovněž pro-
střednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Habrmanově 
ulici (bývalá kotelna Tezy). Na  distribuci i  samotném šití roušek se 
stejně jako v  případě služby Nákup domů, která je stále v  provozu, 
podíleli dobrovolníci z řad veřejnosti a zapsaných spolků, kterým je 
potřeba za jejich obětavou práci poděkovat. Od 16. dubna je také 
možné v  pracovní dny od  8:00 do  11:00 na  telefonních číslech 
465 500 232 a 465 500 233 objednat zdarma dovoz 300 ml dezin-
fekce pro osoby starší osmdesáti let. 
V  průběhu celého uplynulého měsíce pokračoval provoz distribuč-
ního centra ochranných pomůcek pro zdravotníky, sociální služby 
a  další subjekty, který však prošel změnou režimu. V  rámci snahy 
o zefektivnění dodávek ochranných prostředků z centrálního skladu 
v Chrudimi směrem k praktickým lékařům, ale také poskytovatelům 
sociálních služeb či školským zařízením v Pardubickém kraji byl vy-
tvořen elektronický evidenční a objednávkový systém, který nahradil 
předchozí přídělovou strategii opírající se především o počty zaměst-
nanců jednotlivých ordinací a  lékáren. Distribuce prostřednictvím 
obce s rozšířenou působností se nově nevztahuje na lékárníky a zu-
baře. Jejich zásobení převzaly příslušné komory. 
V souvislosti s nemocí Covid 19 nebude město Česká Třebová po-
kutovat pozdní úhrady nájmu z bytových i nebytových prostor 
města, pokud toto zpoždění nepřesáhne 90 dní. Město je připra-
veno vstřícně projednávat konkrétní odůvodněné případy indi-
viduálně. 
Již od začátku měsíce probíhá z prověření města Česká Třebová prů-
běžná dezinfikace laviček a kontejnerových stání v režii městské spo-
lečnosti Eko Bi. Použitým prostředkem je funkční dezinfekční přípra-
vek s kyselinou peroxyoctovou jako aktivní složkou. 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se 
již zákaz volného pohybu nevztahuje na sportování na venkovních 
sportovištích v  parcích, v  přírodě a  na  jiných veřejně přístupných 
místech. Z tohoto důvodu byl otevřen například atletický stadion. Při 
využívání je však nutno dodržovat bezpečnostní opatření, která jsou 
blíže popsána v samostatném článku tohoto vydání Českotřebovské-
ho zpravodaje na straně 24. 
Mimořádná opatření do značné míry ovlivňují také provoz v příspěv-
kových organizacích města, především v  základních a  mateřských 
školách, kde muselo být přistoupeno ke  specifickým opatřením 
pro zápisy dětí. Město se na  obnovení činnosti školských zařízení 
již připravuje především budováním zásob ochranných pomůcek, 
dezinfekce a  bezkontaktních teploměrů. O  přesném datu, kdy ško-
láci usednou zpět do  lavic však prozatím nebylo rozhodnuto. Jisté 
už ale je, že kvůli koronavirové pandemii se neuskuteční letošní 
ročníky Festivalu Bennewitz a Týdne sportu. Udílení cen města 
Česká Třebová se bude konat v  náhradním termínu, který pro-

zatím nebyl specifikován. O tom, jestli a v jaké podobě se uskuteč-
ní tradiční kulturní a sportovní prázdninové akce, zatím rozhodnutí 
nepadlo. Všechny potřebné informace však budou včas zveřejněny 
jak prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje, tak na sociálních 
sítích a webu města Česká Třebová. 

text a foto: Jiří Holý, mediální asistent města

První jednání rady města 
formou videokonference 

30. března

Příprava na výdej v distribučním centru 5. dubna

Dezinfikace městského mobiliáře 2. dubna

Provozní doba Městského úřadu Česká Třebová / foto: Michal Horák
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VÝSLEDKY STUDIE PARKOVÁNÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Na podzim loňského roku zadalo město Nadačnímu fondu Jana Pernera vypracování „Studie 
parkování v České Třebové“. Úkolu se ujal řešitelský tým pod vedením Prof. Ing. Václava Cem-
pírka, PhD. Jeho členy dále byli Ing Michal Turek, PhD a Ing. Eva Zákorová, Ph.D.
Studii financoval ze svých zdrojů Nadační fond Jana Pernera, do kterého mj. přispívá částkou 
100.000 Kč ročně i naše město. 
Studie zhodnotila potřebu parkovacích míst v jednotlivých částech města a z možných řešení 
navrhla ta ekonomicky nejefektivnější. V průběhu zpracování studie byli autoři v neustálém 
kontaktu s vedením města a průběžné výsledky tak byly okamžitě konzultovány.
Protože bychom chtěli, aby výsledkem celého procesu byl dlouhodobý koncept tvorby par-
kovacích míst, závěry této studie zveřejňujeme. Zároveň budou projednány jak v dopravní 
komisi rady města, tak v rámci jednání mezi koaličními partnery i všemi ostatními zastupiteli. 
Přivítáme samozřejmě i názory všech obyvatel města.

ZÁVĚRY PARKOVACÍ STUDIE:
a) Všeobecná doporučení
1) Vzhledem k prudkému nárůstu počtu osobních automobilů vlastněných obyvateli, dopo-
ručujeme v rámci stavebního řízení zásadně nepovolovat výjimky z počtu nutných parkova-
cích míst (viz část 4.4).
2) Prozatím nedoporučujeme rozšiřovat zónu rezidenčního parkování, přehodnotit až po vy-
řešení lokalit Nové náměstí a Billa.
3) Podobně jako v lokalitě Nové náměstí bude třeba řešit hromadné parkování na sídlištích 
Lhotka a Křib.
4) Definitivně je třeba dořešit status parkoviště u Billy (parkování pro zákazníky, TEZA, ordina-
ce lékařů, VDA) – nelze vyloučit potřebu výškového parkoviště pro VDA.
5) Doporučujeme sjednotit parkovací systém v celém městě do jednoho typu, který zahrne 
kontrolu obsazenosti, platby i výdej všech typů parkovacích médií, a to včetně rezidenčních 
karet/povolení a parkovacích povolení. 

b) Doporučení pro Nové Náměstí
1) Doporučujeme výstavbu parkovací věže na základě těchto zjištění:
• Konfigurace parkovacích věží 4× PT20 pro standardní osobní automobily a  2× PT16 pro 
osobní automobily SUV.
• Navržená konfigurace parkovacích věží nabízí 112 parkovacích míst. 
• Hluk parkovacích věží (pouze při provozu) je pod 45 dB.
• Celková hmotnost parkovacích věží je 493,32 t.
• Rozměry půdorysu parkovací věže jsou 6,5 m × 31,6 m, výška včetně střechy nepřesáhne 
20 m. 
• Cena včetně dopravy a instalace parkovacích věží po slevě je ve výši 36 489 728 Kč.
2) Návrh na úpravu parkovacích míst na Novém Náměstí a přilehlých ulicích je uveden v bodě 
3.4.
Celou studii naleznete na webových stránkách města www.ceska-trebova.cz. 

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ  
ZÍSKALO DOTACI NA DRUHOU ETAPU 
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ  
PODÉL SILNICE I/14 
Dne 9. dubna 2020 schválil Výbor Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury naši žá-
dost o  dotaci na  2. etapu rekonstrukce 
chodníků podél silnice I/14, a  to ve  výši 
17  992  718,00 Kč, což je 85 % uznatelných 
nákladů stavby.
Je potřeba poděkovat všem, kteří se o to za-
sloužili, ať už pečlivou přípravou dokumen-
tace, seriózním projednáním žádosti při kon-
zultacích na  SFDI, či jinou formou pomoci. 
Dostali jsme ze všech letošních žadatelů nej-
vyšší dotaci a je jasné, že je těch 18 milionů 
pro náš městský rozpočet, zvláště v  dnešní 
době, velmi potřebná částka.

Dalibor Zelený, místostarosta města

Jsme si vědomi, že nejpalčivější je otázka 
parkování na Novém náměstí a v  jeho okolí 
(hlavně ulice Sadová). V Sadové ulici se určitě 
nevyhneme výraznému omezení parkování 
kvůli udržení linkové autobusové dopravy 
ve stávajících trasách. Abychom to ale mohli 
udělat, musíme nejprve zajistit další nabíd-
ku parkovacích míst v  blízkém okolí – např. 
na  Novém náměstí. Navržené řešení, tedy 
rozšíření pozemních parkovacích míst a  vý-
stavbu parkovací věže na  bývalém krytu, 
musíme ale probrat i z pohledu lidí, kteří tam 
bydlí v  rodinných nebo bytových domech. 
Chceme proto ověřit možnost výstavby tako-
vé parkovací věže i v jiných částech náměstí. 
Z důvodu rychlosti výstavby a také z důvodu 
finančních se dále nebudeme zabývat pří-
padným podzemním parkovištěm na Novém 
náměstí. Finanční rozdíl je totiž velmi výraz-
ný. Zatímco jedno místo v „parkovací věži“ 
vyjde přibližně na 350 tisíc korun, v pozemní 
garáži je to nejméně 10× více. 
Už dnes také pracujeme na sjednocení odba-
vovacích systémů na  všech parkovištích 
provozovaných městem či Eko Bi tak, aby 
se parkování stalo jedním z prvních modulů 
začleněných do systému Smart City. Sjedno-
tíme také vydávání všech typů parkovacích/
rezidenčních karet tak, aby byly evidovány 
na jednom místě a aby je nebylo možno jed-
noduše zneužít. 
Ztotožňujeme se i  s  dalšími závěry studie 
– nutnost řešit parkování na  Lhotce, Křibu 
a  u  Billy, kde všichni využíváme parkování 
na soukromém parkovišti. Rádi bychom pro-
to s jeho majitelem našli dlouhodobé a sluš-
né řešení. 
Předpokládáme, že definitivní znění progra-
mu města pro parkování zveřejníme po vše-
obecné diskuzi na podzim tohoto roku. 

Dalibor Zelený, místostarosta města

www.ceska-trebova.cz

Rekonstrukce chodníků 
podél silnice I/14 / 
foto: Hana Sychrová
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CO LZE VYŘÍDIT V KANCELÁŘI OVĚŘOVÁNÍ A CZECH POINT

Kancelář ověřování, stejně jako kontaktní místo veřejné správy Czech POINT (Český Po-
dací Ověřovací Informační Národní Terminál) naleznete v přízemí hlavní budovy MěÚ, 
ve  dveřích č. 80. Budova MěÚ bude zájemcům o  služby Czech POINTU zpřístupněna 
po zazvonění na zvonek u hlavního vchodu v každý pracovní den v dříve obvyklých ho-
dinách provozní doby. Případnou návštěvu doporučujeme telefonicky domluvit na tel. 
číslech 465 500 127 a 465 500 128. 
Nejčastějšími službami poskytovanými v kanceláři ověřování je bezesporu legalizace a vidi-
mace. Při ověřování podpisů (legalizaci) se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou 
vlastnoručně podepsal nebo podpis na  listině uznal za  vlastní. Ověřením se nepotvrzuje 
správnost ani pravdivost údajů uvedených v  listině ani jejich soulad s  právními předpisy. 
Správní poplatek za každý podpis činí 30 Kč. Při ověřování listin (vidimaci) se ověřuje, že opis 
nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.  Ověřením se nepotvrzuje správnost 
ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. 
Správní poplatek za každou i započatou stránku činí 30 Kč. Ověřování je prováděno na po-
čkání.
Czech POINT zjednodušuje komunikaci občana s  veřejnou správou. Právě zde si můžete 
na počkání ověřit nebo získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné 
správy. Jedná se především o výpisy z rejstříku trestů FO a PO, katastru nemovitostí (včetně 
možnosti snímku katastrální mapy), veřejného rejstříku (tzn. rejstříky obchodní, spolkový, na-
dační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), bodového 
hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikova-
ných dodavatelů a také ze základních registrů (tzn. výpis údajů z registru obyvatel, veřejné 
výpisy údajů z registru osob a další). Správní poplatek za první stránku činí 100 Kč a za každou 
další započatou stránku 50 Kč. 
Další službou Czech POINTu je autorizovaná konverze dokumentů. Při autorizované konverzi 
dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplné-
mu převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který 
provedením konverze vznikne (výstup konverze) má stejné právní účinky jako originál doku-
mentu (vstup konverze). Správní poplatek za každou stránku listinného nebo elektronického 
dokumentu činí 30 Kč.
Jednou ze služeb, které Czech POINT nabízí, je také zprostředkovaná identifikace. Účelem 
této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby ob-
chodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestní 
činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem. Vyhotovení listiny o zprostředkované identi-
fikaci podléhá poplatku ve výši 200 Kč. Poplatek je splatný při převzetí listiny. 
Přes Czech POINT si též můžete zřídit datovou schránku. Žádosti ke zřízení datové schránky 
a žádosti o znepřístupnění datové schránky (jež byla zřízena na žádost) jsou vyřizovány bez-
platně. Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je bezplatná, pokud se ne-
opakuje více jak 1× během 3 let. V opačném případě činí správní poplatek 200 Kč.
Výše uvedené si můžete vyřídit každý pracovní den v provozní době MěÚ.

Jiří Holý, mediální asistent města

ŽIVOTNÍ JUBILEA  
V KVĚTNU OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

70 let
Jandera Ladislav 4. 5. 1950 Česká Třebová
Jasanská Věra 10. 5. 1950 Česká Třebová
Křiklava Jaroslav 11. 5. 1950 Česká Třebová
Pirklová Blažena 11. 5. 1950 Kozlov
Ploc Vladimír 16. 5. 1950 Česká Třebová
Navrátilová Jana 22. 5. 1950 Česká Třebová
Martinec Jan 26. 5. 1950 Česká Třebová
Jeník Josef 29. 5. 1950 Parník

75 let
Mgr. Michalski Milan 1. 5. 1945 Česká Třebová
Vaškových Zdeňka 5. 5. 1945 Česká Třebová
Plodrová Hana 6. 5. 1945 Česká Třebová
Janovská Věra 8. 5. 1945 Česká Třebová
Saloňová Hana 12. 5. 1945 Česká Třebová
Mgr. Glaserová Marie 16. 5. 1945 Česká Třebová
Stehura Milan 23. 5. 1945 Česká Třebová

85 let
Kříž Zdeněk 2. 5. 1935 Česká Třebová
Urbancová Miroslava 6. 5. 1935 Česká Třebová
Kocman Zdeněk 29. 5. 1935 Česká Třebová

90 let
Hýblová Milada 9. 5. 1930 Parník
Vaňousová Jarmila 20. 5. 1930 Česká Třebová
Pechová Miloslava 23. 5. 1930 Česká Třebová

91 let
Hurtová Maria 8. 5. 1929 Česká Třebová
RNDr. PhMr. Schrommová Jana 16. 5. 1929 
Česká Třebová

92 let
Jasanská Vlasta 14. 5. 1928 Česká Třebová

96 let
Jansa Vladimír 4. 5. 1924 Parník

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

ÚMRTÍ

Stanislav Štarman (94 let), Česká Třebová
Otto Navrátil (77 let), Česká Třebová
Miroslava Jurásková (72 let), Česká Třebová
Dagmar Pakostová (88 let), Česká Třebová – 
Lhotka
Marta Kostková (93 let), Česká Třebová
Milan Papež (85 let), Česká Třebová
Ludmila Štyndlová (89 let), Česká Třebová
Jana Regnardová (79 let), Česká Třebová
Karel Hovorka (82 let), Česká Třebová
Zdeňka Báťková (73 let), Česká Třebová
Jaroslava Dvořáková (92 let), Česká Třebová
Miluše Smolová (89 let), Třebovice
Ludmila Kostroňová (78 let), Česká Třebová
Jarmila Krupková (93 let), Česká Třebová
Josef Borek (78 let), Česká Třebová – Lhotka

Vzpomínáme.

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

Výstavba nového dětského hřiště na sídlišti Trávník / foto: Michal Horák
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POD SÍDLIŠTĚM KŘIB BUDE PRVNÍ 
ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Na  hlavním průtahu městem byly pro 
úsekové měření vytipovány celkem tři 
lokality. První v  ulici Moravská u  sídliště 
Křib, druhá v ulici Dr. E. Beneše na spojnici 
centra s obchodní zónou a poslední v ulici 
Ústecká u základní školy. 
Na  základě doporučení Dopravní komise 
Rady města Česká Třebová bylo rozhodnuto, 
že prvním měřeným úsekem bude část ulice 
Moravská, kde je již za tímto účelem přichys-
tán datový kabel, který byl instalován v rám-
ci rekonstrukce průtahu silnice I/14. S  touto 
rekonstrukcí je spojena výměna chodníků, 
která bude v tomto roce dokončena, a teprve 
po  oficiálním ukončení stavby bude možné 
v příštím roce úsekové měření spustit. K roz-
hodnutí přistoupit k úsekovému měření bylo 
přistoupeno také na  základě dobrých zku-
šeností, které jsou s měřením rychlosti v ne-
daleké obci Třebovice, kde mezi lety 2018 
a  2019 klesl počet přestupků z  šesti a  půl 
tisíce na čtyři tisíce. Odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství Městského úřadu v České 
Třebové má za účelem zpracování přestupků 
v Třebovici vyčleněna tři pracovní místa. Na-
výšení tohoto počtu není předpokládáno ani 
v případě, kdy bude úsekové měření zavede-
no i v České Třebové. 

Jiří Holý, mediální asistent města

JAK A KAM VYTŘÍDIT KOVY 
OD BŘEZNA JSOU VE MĚSTĚ ČTYŘI NOVÁ STANOVIŠTĚ

S kovy coby obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek od piva, limo-
nád nebo energetických nápojů. A taky v podobě deodorantů nebo bytových vůní ve spreji 
a samozřejmě stále i s plechovkami od konzerv. Již řadu let se kovy v ČR sbírají hlavně pro-
střednictvím výkupen surovin, kde je rovnou rozdělují do nádob podle materiálu a dalších 
vlastností. Od 1. ledna 2015, kdy mají obce povinnost zajistit sběr kovů na svém území, při-
byly ale i další možnosti, jak s kovy naložit. V České Třebové můžete od loňského roku kovy 
odevzdat jak do sběrného dvora, tak do samostatných nádob na sběr kovů. Od března jsme 
posílili síť o další čtyři nádoby, celkem tedy ve městě najdete šedé kontejnery v těchto 
lokalitách: sídliště Lhotka, sídliště Trávník, sídliště Křib, ulice U Teplárny, Kateřinská, 
Na Slunečné, Moravská, Truby, Kyralova.
33 tun – takové množství kovů vytřídili v loňském roce občané města Česká Třebová. Kovy, 
které se takto seberou, většinou už nevyžadují příliš velké dotřídění, maximálně se pomo-
cí magnetu oddělí ty železné od hliníkových plechovek. Pak už míří rovnou ke zpracování 
do hutí.

KOVY RECYKLUJEME UŽ STOVKY LET
Recyklace kovů se ve zjednodušené podobě používala prakticky už ve středověku, v 19. stole-
tí se ale dočkala průmyslového rozvoje. Zpracováním starého železa se ušetří velké množství 
primárních surovin a také energie – až 90 %. Pro výrobu některých výrobků je dokonce pou-
žití starého železa nezbytné. 
V minulosti se většina kovů sebraných na území ČR vyvážela za hranice – nejčastěji do Ně-
mecka. V současnosti se už zpracovává hlavně v tuzemsku. Recyklace kovů je téměř doko-
nalá. Pokud si koupíte nový kovový výrobek, nemáte v podstatě šanci zjistit, zda byl vyroben 
z rudy, nebo z vytříděného kovového odpadu. 
Zajímavostí pak je, že tenkostěnný hliník, např. v podobě fólií, víček, ale i nápojových plecho-
vek se nepoužívá na výrobu nového hliníku, jak si mnozí z vás možná mysleli, ale drtí se na tzv. 
granálie, které pomáhají při výrobě železa jako oxidant. 
Při recyklaci složitějších zařízení, jako jsou konstrukce elektrospotřebičů nebo autovraky, se 
používají speciální velkokapacitní drtiče, které odpad rozdrtí na malé kousky. Ty se následně 
pomocí různých sít a třídičů roztřídí na jednotlivé materiály, které se potom předávají k vlastní 
recyklaci. I recyklace kovů může být zajímavá, z hlediska množství se jedná dokonce o surovi-
nu, které se zrecykluje nejvíce, a která je pro další výrobu velmi ceněná. 

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí

ZPRÁVY Z LINKY 156
DLUH ŘEŠIL FACKOU
Svérázným způsobem se snažil řešit krá-
dež peněz občan sídliště Borek P. K. Dne 
17. 3. 2020 zaklepal na dveře bytu dlužníků, 
a když mu otevřeli dveře a pustili jej dovnitř, 
tak se odvděčil tím, že majitelku bytu udeřil 
do obličeje. Na dotaz hlídky MP, proč tak uči-
nil, uvedl, že přítel majitelky bytu mu odcizil 
finanční hotovost, kterou nevraceli, proto věc 
řešil po svém. Vzhledem k tomu, že věc neby-
lo možno vyřídit na  místě, byl celý incident 
oznámen příslušnému správnímu orgánu.

KRADL PRO SVÉHO MILÁČKA
Dne 21. 3. 2020 v  ranních hodinách vyjela 
hlídka MP do supermarketu Billa, kde ostra-
ha marketu zadržela zákazníka při krádeži 
zboží. Na  místě hlídka MP zjistila, že občan 
J. M. pronesl přes pokladnu pamlsky pro své-
ho čtyřnohého miláčka, aniž by je u poklad-
ny zaplatil. Věc byla na místě vyřízena v pří-
kazním řízení.

PŘIJEL KRÁST ZE SLOVENSKA
Dne 25. 3. 2020 ve  13:00 hodin byla hlídka 
MP přivolána do prodejny potravin Quanto, 
kde byl přistižen zákazník při krádeži zboží. 
Po příjezdu na místo bylo hlídkou MP zjiště-
no, že občan slovenské národnosti P. S. šel 
do  prodejny Quanto s  cílem nabrat si po-
traviny, které při odchodu přes pokladnu 
nezaplatil a následně byl zachycen ostrahou 
prodejny. Věc byla na  místě vyřešena v  pří-
kazním řízení.

NEODSTRANIL VRAK VOZIDLA
Dne 1. 4. 2020 ve 12:30 hodin řešila hlídka MP 
neoprávněný zábor veřejného prostranství, 
kterého se dopustil Š. S. tím, že dne 9. 3. 2020 
odstavil vrak vozidla na sídlišti Borek na míst-
ní komunikaci a  za  zmíněný zábor VP neza-
platil. Věc byla na místě vyřešena v příkazním 
řízení. 

BYLO MU NA ZAHRADĚ SMUTNO
Dne 2. 4. 2020 v odpoledních hodinách řešila 
hlídka MP majitelku psa, kterému bylo zřej-
mě na zahradě smutno nebo se mu zdál jeho 
výběh malý, proto se rozhodl vydat na prů-
zkum okolí. Čtyřnohý mazlíček si však svobo-
dy dlouho neužil, neboť byl odchycen a vrá-
cen majitelce. Věc byla vyřešena v příkazním 
řízení.

NAKUPOVALI, ALE NEPLATILI
Dne 5. 4. 2020 v  11:50 hodin byla přivolá-
na hlídka MP do  supermarketu BILLA, kde 
mělo dojít ke  krádeži zboží. Po  příjezdu 
hlídky bylo na  místě od  personálu marketu 
zjištěno, že viděli dva mladíky, jak si ukláda-
li zboží do  bundy a  že ke  stejnému jednání 
již došlo předchozí den. Proto se rozhodli, 
že jim při odchodu z  marketu zastoupí ces-
tu, neboť mladíci se k placení zboží, neměli. 
Při tomto manévru jeden z mladíků odstrčil 
prodavačku, která upadla na zem a z obcho-
du utekl. Druhý mladík byl ostrahou zadržen 
ještě v prodejně. Vzhledem k tomu, že neby-
lo možno věc vyřídit na místě, byla věc ozná-
mena správnímu orgánu k vyřízení.

Vencl Petr, velitel MP

ZLATÁ SVATBA

Srdečně blahopřejeme manželům Milanovi 
a  Anně Pachlovým, kteří oslavili 50. výročí 
uzavření manželství. Do  dalších let přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a  spokoje-
nosti.

ilustrační foto: Michal Horák

www.ceska-trebova.cz
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

• Rada města od 30. března 2020 do odvolá-
ní uskutečňuje jednání rady města formou 
videokonference. O  ukončení tohoto způ-
sobu jednání rozhodne dle vývoje situace 
a  v  souladu s  opatřeními vlády starostka 
města.

• Rada města schválila, že po dobu plánované 
rekonstrukce Mateřské školy Česká Třebo-
vá, U Stadionu v roce 2021 bude předškolní 
vzdělávání dětí zapsaných do  této mateř-
ské školy probíhat v náhradních prostorách 
v čp. 98 Lhotka, 560 02 Česká Třebová.

• Městský úřad je od  20. dubna 2020 opět 
zpřístupněn pouze na  objednání v  obvyk-
lých úředních hodinách. Vzhledem k  zajiš-
tění přísných hygienických opatření platí 
i nadále, že bude upřednostňován písemný, 
elektronický či telefonický kontakt. Přijímá-
ní veškerých dokumentů bude přednost-
ně prováděno prostřednictvím pracoviště 
podatelny. Projednání záležitostí, které 
nesnesou odklad a vyžadují osobní návště-
vu úřadu, je třeba konzultovat s  přísluš-
ným úředníkem a sjednat si s ním schůzku 
na  stanovený termín. Při návštěvě úřadu 
bude občan povinen mít roušku, projít dez-
infikací rukou a měřením teploty.

• Oznámení o  pozastavení sankcí za  pozdní 
úhradu místních poplatků. Městský úřad 
Česká Třebová sděluje, že nebude sankcio-
novat (pokutovat) pozdní úhradu místních 
poplatků, pokud budou zaplaceny nejpoz-
ději do  30. 6. 2020. Pro úhradu místních 
poplatků využívejte přednostně bezhoto-
vostní platby.

• S  účinností od  20. dubna 2020 lze opět 
provádět svatební obřady. Podrobné infor-
mace a odpovědi na dotazy ke konání sva-
tebního obřadu v  době nouzového stavu 
vám sdělí pracovnice matriky MěÚ Česká 
Třebová na tel. č. 465 500 124, 731 849 282, 
465 500 125 nebo 603 220 683. 

• Jednání Zastupitelstva města Česká Třebo-
vá, které se mělo uskutečnit 20. dubna, bylo 
přesunuto na nový termín 4. května 2020.

• Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města prohlásit, že zajistí financování inves-
tiční akce – stavebních prací „Rekonstrukce 
sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ús-
tecká v České Třebové“ s předpokládanými 
investičními náklady ve  výši 10.300.000 Kč 
včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2020 
a 2021.

• Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města prohlásit, že zajistí financování inves-
tiční akce – stavebních prací „Opatření proti 
vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského“ 
s  předpokládanými investičními náklady 
ve výši 2.900.000 Kč včetně DPH z rozpočtu 
města pro rok 2020.

red
Vykládka městem zakoupené dezinfekce 14. 4. / foto: Jiří Holý

bavlněné roušky / 
 ilustrační foto: Michal Horák
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Dne 8. května 2020 si 
společně vzpomeňme 
na Emila Vydru, 
který nás opustil 
již před 10 lety.
Děkujeme všem, kteří 
mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.

Stále na něj myslí manželka,  
dcera a sestra s rodinami.

Dne 16. května 2020 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá dcera, sestra, 
maminka, babička 
a kamarádka, 
paní Monika Šumná.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku.

Vzpomínají: děti a ostatní příbuzní.

Dne 29. 5. 2020 
vzpomeneme 
12. výročí úmrtí 
pana Václava Bartoše. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu spolu 
s námi tichou 
vzpomínku. 

Za vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinou.

Dne 26. dubna 2020 
uplynulo 25 let 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš dra-
hý tatínek a dědeček, 
pan Lubomír Lukeš.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Jitka a Hana, dcery s rodinami.

Dne 11. května 2020 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy překročil hranici 
věčnosti, ve věku 68 let, 
pan Petr Rybka.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají: Jiřina, manželka, Jaroslav, syn, 
Petr, vnuk, a ostatní příbuzní.

Dne 4. května 2020 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá manželka, 
maminka a babička, 
paní Jana Koníčková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají: Václav, manžel, děti 
a ostatní příbuzní

Dne 28. května 2020 
si připomínáme 
1. smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Vojtěch Dobrovský.
Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 10. května 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od úmrtí, kdy nás 
navždy opustil pan 
Miroslav Křeminský.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: Lenka s rodinou.

Dne 29. 4. 2020 uplynul 
první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná 
maminka, babička 
a prababička, paní 
Helena Bergerová. 
Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná dcera Milada s rodinou.

Dne 1. května 2020 
uplyne 30 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan 
Čeněk Hampl.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná: rodina

Dne 18. května 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá maminka, babič-
ka a prababička, paní 
Milada Havlíčková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomíná: rodina

Dne 24. května 2020 
uplyne 1. smutný rok 
od úmrtí naší milované 
manželky, maminky, 
babičky 
a prababičky, 
paní Ludmily Chlumecké.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí společně s námi 
tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná manžel a celá rodina.

Dne 20. května 2020 
uplyne 5. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá manželka, 
maminka a babička, 
paní Dagmar Pávková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají: Miroslav, manžel, Dagmar, 
dcera s rodinou, Petra, dcera s rodinou.

Dne 3. května 2020 
uplyne patnáct 
smutných let od úmrtí 
naší milované manželky, 
maminky a babičky, 
paní Boženy Krajíčkové. 
Děkujeme všem, kteří 
jí věnují s námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají 
manžel a děti 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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VELIKONOČNÍ VZPOMÍNKA
Tak tu máme svátky jara – Velikonoce, na které se většina z nás těší 
po celý rok. Věřící proto, že se jedná o nevýznamnější svátek v roce, 
děti se těší na sladkosti a koledníci na to, že vyšlehají maminky, babič-
ky, sestry, manželky a děvčata vůbec. Letos však, díky neradostným 
událostem, které musíme všichni společně řešit, proběhly ve  zcela 
jiném duchu. Ale tato skutečnost nám nemůže zabránit, abychom 
zavzpomínali na oslavu těchto svátků, která byla před několika desít-
kami let pro Třebovou zcela typická. 
Známými postavami zdejšího kulturního života byla dvojice divadel-
ních ochotníků, trampů a  umělců vůbec. Jak již pamětníci správně 
tuší, jedná se o dva nerozlučné životní kamarády, pány Oldřicha Bit-
tla a Čeňka Hampla. Oldřich Bittl, kromě divadla a Jabkancové pou-
ti, kde tradičně účinkoval jako policajt Franc, pravidelně vystupoval 
na mikulášských pochůzkách, u táborových ohňů a dokonce uváděl 
i večery trampských písní. Čeněk Hampl, kromě ochotnického diva-
dla, byl zakladatelem Jabkancové pouti a dlouholetým purkmistrem 
ve  čtvrti u  kostelíčka. Dnes však oba kamarády připomínáme z  ji-
ného důvodu. Po řadu let oba dva na Velikonoční pondělí vyjížděli 
na „šmekustr“ na ozdoběné bryčce s koňským potahem. Bryčku mí-
vali původně vypůjčenou od řezníka Josefa Skály ze Zámostí, později 
se půjčovala v Semaníně, spolu s koňmi. Bittlův syn, Olda, tam bryč-
ku vždy před jízdou čistil a zdobil fáborky z krepového papíru. Oba 
hlavní aktéři Bittl i Hampl se oblékli do krojů a zpravidla se končilo 
v  hospodě v  Javorce. Cíl jejich cesty byl různý. Pravidelně objížděli 
manželky svých kolegů-divadelníků, členky DS Hýbl, kolegyně z prá-
ce a manželky svých spolupracovníků. Dostalo se však i na sousedky 
obou aktérů a sice ženy od kostelíčka a z Nádražní či Sadové ulice. 
Zajíždělo se také třeba pod Jelenici nebo do Rybníka. S koňmi jezdil 

kočí pan Ryšavý, který, když se zastavilo, hrával na harmoniku a Olda 
s  Čendou šli zatím koledovat. Během koledy se zpívalo a  povídalo. 
Přímo na místě se ochutnávaly nejrůznější dobroty a další se potom 
ukládaly do velkého koše. Podle vzpomínek pamětníků prý s kama-
rády občas vyjel další jejich kolega-umělec, zdejší malíř Karel Tomeš. 
V souvislosti s Velikonocemi připomeňme ještě jedny vyjížďky, které 
se odehrávaly v Bezděkově. Zde bývala také ozdobena bryčka, do níž 
byla zapřaženy krávy zdejšího hospodáře Štěpána Duspivy, žijícího 
chalupě čp. 511 na Nábřeží Míru. Jeho syn Miloslav spolu s kamarády 
na něm vyjížděli za děvčaty žijící již ve zmíněném Bezděkově, na Kři-
bu, na Hřbitovní ulici a v dalších částech města. Na voze jezdila parta 
mládenců, kterými byli kromě majitelova syna ještě Mirek Dostálek, 
Květek Kubišta, Jindra Borůvka, Jiří Maixner, Jaroslav Škrabánek, La-
dislav Pop a Libor Krátký. 
Oba velikonoční vozy neunikly pozornosti zdejších fotografů. Proto 
jejich podobu máme zachycenou do dnešních dnů. 

Martin Šebela

Pokračuje rekonstrukce ulice Podbranská / foto: Michal Horák Pokračuje výstavba nového mostu přes Třebovku / foto: Michal Horák

2. zleva Oldřich Bittl, 3. zleva Čeněk hamplV Bezděkově. Zleva Jindřich Borůvka, Mirek Dostálek, 
Květek Kubišta (na voze), Míla Duspiva.
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ŠEDESÁTINY ARCHIVÁŘE A HISTORIKA STANISLAVA VOSYKY MLADŠÍHO (*21. 5. 1960)

Narodil se v Ústí nad Orlicí, od příjezdu z porodnice však trvale bydlí 
v České Třebové. Vztah k humanitním vědám a kultuře zdědil po ro-
dičích, jichž si váží také proto, že nevstoupili do KSČ (sám v září 1989 
podepsal petici Několik vět). Maminka (rozená Dobrovská), oblíbená 
učitelka na 1. stupni základních škol, patřila k posledním houslovým 
žákům regenschoriho Františka Preislera, po válce byla členkou mlá-
dežnického Recitačního kolektivu Vykřičník, který vystupoval po ce-
lých východních Čechách (např. s úspěšným programem Jmenoval 
se Wolker), pod taktovkou proslulého sbormistra Josefa Plavce zpíva-
la v Pěveckém sdružení východočeských učitelek v Pardubicích, pra-
covala v Osvětové besedě. Přes její pokročilý věk ji stále potkáváme 
zvláště na koncertech Kruhu přátel hudby. Tatínka (†2004) znal snad 
každý hudbymilovný Třebovák jako výborného swingového muzi-
kanta, dirigenta a aranžéra.
Po maturitě na místním gymnáziu (1979), kde mu – jak zdůrazňuje – 
velmi prospěla výuka češtiny, latiny a dějepisu profesorky Hany Habr-
manové Fojtové, studoval náš jubilant na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity obor pomocné vědy historické a archivnictví. Následova-
la krátká epizoda archiváře v podniku Koventa (dnes firma Korado) 
a  zhruba 35 let strávených ve  Státním okresním archivu Svitavy se 
sídlem v  Litomyšli, v  němž to „dotáhl“ na  pozici zástupce ředitele. 
Od roku 2018 působí v Městské galerii Litomyšl, s níž však už dříve 
spolupracoval na řadě projektů.
Litomyšlský okresní archiv, řízený dvěma lidsky a profesně skvělými 
osobnostmi – českotřebovským rodákem Jindřichem Růžičkou a Mi-
lanem Skřivánkem, měl status vědeckého ústavu, což znamenalo, že 
vedle běžné archivní činnosti (zpřístupňování archiválií badatelské 
veřejnosti, vyřizování nejrůznějších žádostí atd.) museli jeho zaměst-
nanci vědecky pracovat. Náš čerstvý šedesátník „se našel“ v dějinách 
litomyšlské kultury, zejména výtvarné, k čemuž ho přivedlo bádání 
o  Františku Laškovi, rodáku z  České Třebové, jenž se do  dějin Lito-
myšle zapsal jako její jediný prvorepublikový starosta, lékař, historik 
nebo spoluzakladatel Městské galerie a první předseda jejího kura-
toria. Vosyka o tomto muži, kterého chtěli komunisté vymazat Lito-
myšlanům z  paměti (dnes se naopak mluví o „Laškově Litomyšli“), 
zveřejnil v roce 1997 pramennou studii v 1. svazku sborníku Pomezí 
Čech a Moravy a následně několik dalších prací, vždy obohacených 
o nějaká nová zjištění (v letech 1997 a 2007 v Českotřebovském zpra-
vodaji, roku 2002 v publikaci Městská obrazárna v Litomyšli. Katalog 
stálé expozice, v témže roce navíc vydal sborníček studií MUDr. Fran-
tišek Lašek a  I. litomyšlský výtvarný salon v roce 1943). O přátelství 
MUDr. Laška s P. Janem Selicharem, mecenášem malířů v Kamenič-
kách a Rybné nad Zdobnicí, jenž působil též na faře v České Třebové, 
pojednává stať otištěná roku 2004 v knížce Českotřebovská farnost 
v historii. Sborník studií k 200. výročí vystavění kostela sv. Jakuba (Vo-
syka byl i jejím editorem). V roce 2008 se náš jubilant vrátil k tomuto 
tématu brožurou Galerie děkana Jana Selichara v Rybné nad Zdobni-
cí, která vyšla v grafické úpravě Třebováka Michala Horáka. S Laškem 
rovněž souvisí, byť okrajově, jeho článek o  českotřebovském lékaři 
Františku Rybičkovi publikovaný roku 1999 v Českotřebovském zpra-
vodaji.
Během svého působení v okresním archivu se Vosyka seznámil s Vác-
lavem Boštíkem, mnohými považovaným za  největšího českého 
malíře 2. poloviny 20. století, konajícím zde rodopisná bádání. Proto 
ho později velmi potěšila nabídka, aby se stal spoluautorem (spolu 
s Martinem Boštíkem a Jaromírem Zeminou) a editorem Mistrovy mo-
nografie – vyšla v roce 2013 pod názvem Václav Boštík (1913–2005). 
K stému výročí malířova narození. Roku 2016 vydal s Martinem Boští-
kem knihu Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan Kopecký, v níž 
se lze dočíst i o Vosykově příbuzném, českotřebovském rodáku Jiřím 
Josefíkovi, malíři a význačném restaurátorovi. V  roce 2018 vzbudila 
značnou pozornost publikace Počátky festivalu Smetanova Litomyšl, 
kterou opět napsal s Martinem Boštíkem, mladším kolegou z Regio-
nálního muzea v Litomyšli. V textu, jímž autoři v podstatě přepsali do-
sud traktované „pravdy“ o této významné kulturní akci, je též zmínka 
o  prapra…dědečkovi Stanislava Vosyky, hodináři a  vynálezci Aloisi 
Dobrovském, jenž se dobře znal s  rodiči Bedřicha Smetany. K  po-
zoruhodným počinům těchto historiků bezpochyby patří i  vydání 
Cestopisů litomyšlského kupce, humoristy, kronikáře, kreslíře, sběra-

tele a muzejníka Quidona Šimka (jde o popis jeho putování do Itá-
lie a  Paříže, editory v  roce 2010 doplněný úvodem o  litomyšlských 
cestovatelích) a knížka z  roku 2015 nazvaná Jako zlatá zrnka v pís-
ku. Vzpomínání Anny Matičkové-Theinové na malíře Josefa Matičku, 
edice staršího textu spisovatele Zdeňka Karla Slabého, který opravili 
a opatřili velkým množstvím vysvětlivek.
Již jsme se dotkli editorské práce Stanislava Vosyky ml. Výčet dalších 
publikací a periodik, jimž jako editor, jazykový redaktor, odborný po-
radce či spoluautor pomohl na svět, by byl ještě dlouhý. Zmiňme ale-
spoň 5 svazků sborníku Pomezí Čech a Moravy z let 1997–2000 a na-
vazujících 11 svazků vycházejících pod názvem Pomezí Čech, Moravy 
a Slezska z období 2005–2015 nebo I.–III. ročenku Městského muzea 
Česká Třebová z let 2005–2014. Z děl, jejichž vydání měl na starosti, 
je zvláště pyšný na více než 600stránkovou knihu Milana Skřivánka 
Litomyšl 1259–2009, město kultury a vzdělávání (2009, 2., opravené 
a  doplněné vydání 2016), jež byla v  roce 2010 oceněna ministrem 
kultury a Památníkem národního písemnictví jako nejkrásnější česká 
kniha roku 2009 v kategorii vědecké a odborné literatury. Velice ho 
také těší internetová encyklopedie Litomyšlský architektonický ma-
nuál (www.lam.litomysl.cz) – podílí se na ní jako lektor, pořizovatel 
rešerší a autor některých hesel. 

Milan Mikolecký

Stanislav Vosyka ml. (vlevo) v rozhovoru s význačným českým socha-
řem Stanislavem Kolíbalem (snímek pořídil v roce 2017 Jaroslav Plo-
cek v litomyšlské Galerii Miroslava Kubíka)

FARÁŘ KAMIL VYSTAVĚL ODCHÁZÍ Z ČESKÉ TŘEBOVÉ

V  souvislosti s  odchodem  evangelického faráře Kamila Vystavěla 
z České Třebové (do Prostějova) od 1. května t.r. bych se chtěl krátce 
vrátit k jeho  čtyřletému působení v našem městě, které vnímám jako 
velmi přínosné nejen pro evangelickou komunitu, ale především pro 
ekumenickou spolupráci církví v našem městě. Kamil Vystavěl spo-
lupracoval v  rámci křesťanské akademie a  svými úvahami v  mno-
ha číslech Českotřebovského zpravodaje přispěl v  minulých letech 
k obohacení jeho obsahu. Svým vlivem na dění ve městě se zařadil 
k nejvýznamnějším osobnostem ČCE v České Třebové, mezi které be-
zesporu patřil např. také Miloslav Dobrkovský nebo Jaroslav Nečas.
Pod jeho vedením se Českobratrské evangelické církvi v našem měs-
tě podařilo zorganizovat mnoho vydařených kulturních i duchovních 
akcí a na dalších spolupracovat s dalšími subjekty. Připomenu např. 
osobní nasazení Kamila Vystavěla na  některých vydařených veliko-
nočních ekumenických akcích v minulých letech. 
Evangelická komunita v  České Třebové bude mít v  zápětí nového 
a zcela jistě velmi kvalitního faráře – Ivo Davida.

Milan Mikolecký
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PŘED 75 LETY ČESKÁ TŘEBOVÁ VÍTALA SVÉHO PREZIDENTA

V Evropě skončila druhá světová válka, kdy byl v Berlíně 9. května 1945 krátce po půlnoci 
podepsán dokument o  úplné a  bezpodmínečné kapitulaci německé branné moci. Téhož 
dne vjely do Prahy sovětské tanky. Od východu ještě postupoval l. čs. armádní sbor ve svaz-
ku 4 – Ukrajinského frontu. Do našeho města vjely první pravidelné jednotky Rudé armády 
ve čtvrtek 10. května 1945. 
Dne 5. dubna 1945 byl v Košicích schválen tzv. Košický vládní program a byla už jen otázka 
času, kdy se vláda v čele s prezidentem přesune do Prahy. Ten den nastal ve středu 16. květ-
na 1945, kdy nejvyšší představitel Československé republiky spolu s doprovodem nastoupil 
cestu do hlavního města. Výchozím bodem bylo až Blansko, protože na území Slovenska byly 
komunikace rozbité, rovněž tak i železniční tunely mezi Brnem a Blanskem. 
K této významné události byla dne 7. května 2005 ve vestibulu železniční stanice Blansko od-
halena pamětní deska s textem: „Z tohoto nádraží byl dne 16. května 1945 slavnostně vypra-
ven zvláštní vlak číslo 11 554, kterým se prezident republiky Edvard Beneš se svojí manželkou 
Hanou vracel z exilu do osvobozené Prahy.“
Naše město Česká Třebová se na průjezd prezidentské salonní soupravy velmi těšilo. Protože 
zde byla plánována malá přestávka, kdy bral stroj vodu, mohla hrát železničářská dechovka 
a znít krátké uvítací projevy. Vlak dle dopravních zvyklostí vjel na třetí nástupiště, které bylo 
střeženo partyzány, vojáky a příslušníky revolučních gard. Všechna ostatní nástupiště, jejich 
střechy a okna výpravní budovy byly plné nadšených lidí, z nichž zvláště mládež byla v národ-
ních krojích. Všechny německé nápisy byly již dávno začerněny.
Celá trať byla doslova obsypána nedočkavými Třebováky, a to hlavně na Farářství, spolu s ro-
diči jsem mezi ně také patřil. Otec se k trati dobelhal o holích, protože si léčil nohy prostřílené 
5. května v Ústí nad Orlicí – Kerharticích Němci. 
Po poledni jel nejprve jako předvoj improvizovaný obrněný vlak „Moskva“ a pak následoval 
vlak prezidentský. Byl krásný slunečný den. Paní Hana Benešová měla světlý kostým a klo-
bouček se závojem, pan prezident Dr. Edvard Beneš měl rovněž světlý oblek s kloboukem 
a v levé ruce třímal pár rukavic. Oba mávali nadšeným občanům, vítajících po dlouhých letech 
exilu svého nejvyššího představitele.
Celá prezidentova českotřebovská zastávka je podrobně zdokumentována ve  filmu, který 
před lety uvedla česká televize v Čáslavského pořadu „Hledání ztraceného času“ a na němž 
se podílel režijně Otakar Vávra. Kamera mj. zaznamenala choceňskou výtopnu poničenou vý-
buchem muničního vagónu, nálety poničené pardubické nádraží včetně trosek sousedního 
cukrovaru, ale hlavně bombardováním zdevastované kolínské nádraží včetně občanské zá-
stavby. Dokument je zakončen uvítacím ceremoniálem v jásající Praze.

Oldřich Gregar

MGR. MILAN MICHALSKI – 75 LET 

První máj je celosvětovým Svátkem prá-
ce a pro Milana Michalského i dnem, kdy 
se před pětasedmdesáti lety narodil. Své 
místo v životě našel jako učitel přírodopi-
su a chemie a tomuto povolání zůstal věr-
ný více než 40 let. Učit začal v Libchavách, 
působil na  různých českotřebovských 
školách, ale rozhodující část kantorského 
života spojil se základní školou Habrma-
nova. 
Již od dětství ho fascinovala neživá příroda, 
především mineralogie a paleontologie. Tyto 
své největší koníčky se vždy snažil propojit 
se svou profesí a vzbudit u svých žáků zájem 
o  „kameny“. O tom, že se to podařilo, svědčí 
řada následovníků, kteří si buď neživou příro-
du oblíbili, nebo působí jako uznávaní mine-
ralogičtí a paleontologičtí odborníci. 
V roce 2001 se stal spoluzakladatelem Mine-
ralogického  klubu Česká Třebová, jehož čle-
nové působí i v zahraničí. Kromě obsáhlé lek-
torské a  exkurzní činnosti poskytuje spolek 
odbornou pomoc školám i  široké veřejnosti 
a Milan Michalski je garantem Mineralogické 
olympiády pro žáky a  studenty základních 
a  středních škol. Převážně i  jeho zásluhou 
probíhá tato ojedinělá přírodovědná soutěž 
více než 40 let. Na sklonku loňského a začát-
kem letošního roku zorganizoval s  kolegy 
ojedinělou výstavu, kterou pod názvem Krá-
sa kamenů mohli zájemci navštívit v  Měst-
ském muzeu v Ústí nad Orlicí.
Milan Michalski se narodil na  sklonku války 
v České Třebové a dá se říci, že je lokálním pa-
triotem. I když rád cestuje, k rodnému městu 
i k okolní přírodě má hluboká vztah. Je spo-
luautorem obsáhlé publikace Neživá příroda 
Českotřebovska, kterou vydalo městské mu-
zeum v roce 1988. V následující dokumentár-
ní činnosti průběžně mapuje společenský, 
kulturní i  sportovní život ve městě. Je auto-
rem nebo spoluautorem více než tří stovek 
článků a  publikací, spolupracuje s  význam-
nými vědeckými pracovišti, odbornými ča-
sopisy, regionálním tiskem a televizí. Podílel 
se na natáčení tří dílu Toulavé kamery, která 
zviditelnila naše město na obrazovkách Čes-
ké televize. Své organizační schopnosti mno-
hokrát uplatnil v  řadě tematických zájezdů 
a exkurzí po České republice i v expedičních 
cestách do zahraničí.
Při své novinářské práci se setkává se zají-
mavými osobnostmi a  může tak uplatnit 
i  dalšího koníčka, kterým je fotografování. 
Postupně vznikl soubor zajímavých snímků, 
které prezentoval na  několika výstavách, 
nejobsáhlejší, „Tváře a  osobnosti“, se usku-

tečnila v  roce 2015. Další soubor fotografií 
doprovází publikaci, která mapuje 12 let 
Týdne sportu v  České Třebové. A  právě fo-
tografování a  články do  regionálního tisku 
povýšil na  jakousi službu rodnému městu. 
Za  zásluhy o  město a  jeho popularizaci byl 
v roce 2011 právem oceněn udělením Ceny 
starosty města. 
Láska k  neživé přírodě se stala jeho celoži-
votní vášní. Vše, co o ní ví, vždy předával ne-

zištně dalším a  především mládeži. O  tom, 
že byl i oblíbeným učitelem, svědčí ocenění 
Českotřebovský Ámos, které obdržel v  loň-
ském roce.
K Tvému jubileu Ti přeji za všechny tvé přá-
tele, ke  kterým se rád řadím, vše nejlepší, 
pevné zdraví. Abys mohl ještě dlouhá léta 
cestovat s geologickým kladívkem a mačkat 
spoušť fotoaparátu…

Milan Mikolecký
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ŠACHISTÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ: LUKÁŠ HURT

Kvůli pandemii koronaviru utichlo bohužel i šachové dění, a proto si dnes místo výsled-
ků zápasů a novinek z šachového kroužku představíme dalšího význačného třebovské-
ho šachistu – Lukáše Hurta. 
Lukáš se narodil v roce 1984 a k šachům poprvé přičichl už v předškolním věku, kdy se za-
ujetím sledoval svého otce, jak každou neděli po obědě vyrovnává na stůl šachové figurky 
a přehrává si partie komentované velmistrem Miroslavem Filipem v tehdy ještě Rudém právu. 

NA GYMPLU TO ZAČALO
Lukáš se tenkrát „bohužel“ naučil jen tahat šachovými figurkami a následujících zhruba šest 
let s nimi více do kontaktu nepřišel. Když ale v roce 1996 nastoupil na osmileté gymnázium, 
zaujal ho spolužák Dalibor Zelený (syn současného místostarosty), který s  sebou do  školy 
nosil příruční šachy a navštěvoval už několik let šachový kroužek. Lukáš se do kroužku také 
přihlásil a během zhruba půl roku se stal „z nuly“ nejsilnějším třebovským juniorem. Předstihl 
tak mladé šachisty, kteří hráli závodně čtyři i více let. 
Jen dva roky na to – v roce 1999 – se Lukášovi podařil první velký úspěch, když skončil třetí 
na mistrovství Čech v kategorii chlapců do 16 let a jako první Třebovák se kvalifikoval na mis-
trovství republiky. Tam se v roce 2000 umístil na pěkném osmém místě a porazil mimo jiné 
i tehdejší českou juniorskou jedničku. V témže roce si jako první a do té doby nejmladší Třebo-
vák uhrál na pardubickém Czech Open titul kandidát mistra. O dva roky později dosáhl svého 
maximální ELO hodnocení – 2142 bodů. Poté se začal věnovat jiným radostem a  strastem 
života a šachy šly na vedlejší kolej. „Občas si říkám, kam jsem to mohl v královské hře dotáhnout, 
kdybych se jí začal věnovat už v těch pěti nebo šesti letech, a ne až ve dvanácti. Ideálním předpo-
kladem k tomu stát se velmistrem je právě začít už v tak nízkém věku,“ přemítá Lukáš.

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH I TURNAJÍCH
V juniorských letech vyhrál Lukáš řadu turnajů jednotlivců, jako například Orlickou šachovnici 
v Ústí nad Orlicí nebo opakovaně olomoucké turnaje Poštovní spořitelny.
Co se týče soutěží družstev, tak v  České Třebové mezi dospělými se Lukáš během krátké 
doby vypracoval z C týmu na první šachovnici v A družstvu, na které hraje s přestávkami do-
dnes. I díky jeho přičinění se České Třebové podařilo v roce 2012 postoupit poprvé v historii 
do 2. ligy, ze které jsme ale bohužel hned další rok sestoupili. 
Kromě České Třebové byl Lukáš dlouholetou hostující oporou i v  týmu Ústí nad Orlici, které-
mu ve zhruba deseti odehraných sezónách významně pomáhal v každoročních bojích o udr-
žení v 2. lize. „Za největší týmový úspěch považuji 3. místo na mistrovství republiky středních škol 
z  roku 2001, které jsme vybojovali v  přetěžké konkurenci nikoli jako zástupci jedné školy, tedy 
třebovského gymnázia, ale dokonce jako spolužáci z jedné jediné třídy,“ vzpomíná s úsměvem 
Lukáš. „V rámci této soutěže jsem si opakovaně zahrál i s jedním z nejlepších světových hráčů po-
sledních dekád a dlouholetou českou jedničkou – mezinárodním velmistrem Davidem Navarou. 
Samozřejmě mě už tehdy s přehledem porazil.“ 
Kromě hraní působil Lukáš Hurt v letech 2000 až 2003 jako trenér českotřebovské mládeže 
a později mohl sledovat, jak jeho svěřenci na gymnáziu překonali dřívější úspěch a stali se 
mistry republiky. V posledních dvou letech se k trénování talentované mládeže znovu vrátil, 
aby pomohl obnovit zašlou slávu třebovského šachu.

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

Komentář k diagramu:
Hurt, Lukáš (2095) – Bína, Josef (2149), 2. liga, 
2011  

Bílý na tahu. Černý zahrál 31. …c6, čímž na-
padl bílou věž na d5 a po jejím uhnutí chtěl 
pokračovat 32. …b5, kdy by napadl dámu 
a po jejím uhnutí získal jezdce stojícího na e4. 
Bílý ovšem přichází s efektivní vítěznou kom-
binací: 32. Vxf5! gxf5 33. Jd6! a černý se vzdal. 
Jezdce nelze brát dámou pro 34. Dh4 mat. 
Zároveň hrozí 34. Jxf5+ a nepomáhá ani krytí 
pěšce na f5 dámou po 33. …Df6 – to totiž vy-
chází hezký mat: 34. Jxf5+ Dxf5 35. Dh4+ Dh5 
36. Df4+! Dg5 37. Dxg5 mat.

„VDĚK A POKORA“ SENIORŮ 

Jsem v  seniorském věku, takže moje řádky 
cílí do „vlastních řad“. Přesto si je nemohu od-
pustit, protože současné chování některých 
seniorů mne přinejmenším udivuje. 
Ještě dlouho před vypuknutím pandemie 
jsem se tu a tam setkávala s jistou averzí vůči 
seniorům, které jsem nerozuměla. Nechápa-
la jsem, proč se tak děje a domnívala jsem se, 
že to může být paradoxně jistá forma „dobře 
obalené“ závisti a lidské nesnášenlivosti, na-
příklad proto, že jim chodí měsíčně důchod, 
aniž by museli chodit do práce, toho, že jsou 
první u  výhodných nákupů, že v  dnešním 
„rychlém“ světě do  jisté míry „zdržují“ tím, 
jak jsou už poněkud pomalejší, upovídanější 
atd.
Když ale vidím nebo i slyším o chování někte-
rých z nás v této době… jsem na rozpacích.
Všichni vnímáme, že senioři jsou v  této 
době skloňováni ve  všech pádech. Možná 

až příliš. Ano, jsme v  našem věku zdravot-
ně zranitelnější, křehčí, více ohrožení. Ale 
navzdory evidentním výhodám, které jsou 
nám (nejen) v  tomto období prokazovány 
(slevy na  jízdném, přednost ve  veřejných 
dopravních prostředcích, extra televizní pro-
gramy, přednostní nabídka roušek zdarma 
až do  domu, objednávka nákupů z  domu, 
donáška i odnáška knih a CD z knihovny,  na-
bídka vyvenčení psů, možnost vyhnout se 
frontám na poště i v obchodech vyčleněním 
zvláštního času a možnost donášky důchodu 
až do domu atd.) shledávám u některých ne-
jen nevděk, ale i nepokoru, až jistou aroganci 
a nekázeň. 
Věřím, že se to týká jen malé menšiny, ale ne-
mohu mlčet k tomu, když vidím, jak se ráno 
při otevření pošty někteří senioři razantně 
domáhají přednostního vstupu před těmi, 
kteří na seniory vzhledem nevypadají, ačko-

liv jimi jsou, a málem je chtějí legitimovat, jak 
jsou nevděční za  dovezené objednané jídlo 
a ještě si odpoledne stejně vyjdou do již na-
bitých supermarketů, protože „musejí přece 
to zboží vidět a  potřebují se projít“, jak ně-
kteří odmítají nosit roušky, protože jim přece 
„nebude nikdo nakazovat, co mají a  co ne-
mají nosit“, jak se chovají arogantně až spros-
tě vůči doručovatelkám, které jim dopoledne 
přinesou důchod domů („Co na mne zvoní-
te? Co mne budíte tak brzy?“).  Opět proto 
teď budou na  poštách fronty, které ale být 
nemusely,  kterým bylo možno se vyhnout 
a ještě ochránit seniory před možností infek-
ce. Výhoda mnohými nepřijatá. 
Místo vděku nevděk, namísto pokory nepo-
kora a sebestřednost.
Nejsme sami na  tomto světě. Jsou na  tom 
lidé daleko hůř.  
A tak pokud se nás výše uvedené jakkoli týká,  
zamysleme se prosím v  tomto čase nad se-
bou.
A buďme vděční. 

Ludmila Rašnerová

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. května 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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OTEVÍRÁME NOVÉ TŘEBOVSKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY A S NIMI HRU LABYRINTEM TRIBOVIE

V Ročence Českotřebovsko 2020 jsem uvedl, že vytvoříme na přání 
Třebováků internetové stránky www.rocenkaceskotrebovsko.cz, kte-
ré však nejsou zdaleka pouze pro historii ročenky, ale také pro všech-
ny partnery, kteří poslední ročence na  rok 2020 pomohly na  svět. 
Na stránkách jsou i další rubriky: Kalendář (později doufejme Kalen-
dář akcí), Videokino Svět s dokumenty o lidech, o přírodě, z historie 
Českotřebovska i východních Čech, s historickými, přírodními nebo 
technickými krátkými filmy pod názvem Klenoty regionů (Pardubic-
kého a Královéhradeckého kraje a polského Kladska) a videoklipy hu-
debních skupin; Kultura regionu; různé netradiční testy z našich růz-
ných akcí; Klub: Třebovské fórum, kde budou témata k veřejné diskusi 
a také zcela nová hra po internetu pro každého Labyrintem Tribovie.
HRA: LABYRINTEM TRIBOVIE
Protože pandemie nekončí, tak jsem si říkal, že bych chtěl také ně-
jak přispět. A protože neumím léčit, neumím šít, ale téměř čtyřicet 
let jsem pořádal různé akce a  letní tábory, pro které jsem vymyslel 
a  realizoval 59 dlouhodobých her na  dětských táborech, na  tábo-
rech pro mládež Gymnasion nebo na  táborech Senior+Bejby, tedy 
pro rodiče s dětmi, zkusím ještě jednu. Jde o jakýsi náhrdelník plný 
korálků her, které na sebe nějak navazují nebo jsou alespoň navle-
čené na  jednu šňůrku. Už jsem si myslel, že žádnou nepřidám, ale 
přidám ještě šedesátou. A tak jsem sedl a tu hru vymyslel a v těchto 
divných časech koronaviru vám ji nabízím jako jiný druh zábavy, než 
je televize, učení, internet nebo čučení do zdi nebo (ale to je vlast-
ně jedno)... Labyrintem Tribovie je ale hra přece jenom jiná. Vše se 
odehrává v počítači nebo s počítačem... Je určena především pro Tře-
bováky, ale může se jí zúčastnit kdokoliv a odkudkoliv, neboť na zna-
lostech města záleží jen málo. A  protože jsme všichni stále doma, 
nikdo ani při hraní hry nemusí vylézt ze svého bydliště. Všechna za-
dání, pomůcky i další, co budete potřebovat, najdete někde ve své 
hlavě, na  internetu, doma nebo můžete využít „přítele na telefonu“ 
nebo cokoliv jiného bez otevření domovních dveří... Cílem hry, jejímž 
základem jsou různé netradiční šifry, hlavolamy, bludiště a  jiné pro 
„lámání si hlavy“, je vyřešit co nejvíce úkolů. Hru najdete na  strán-
ce www.rocenkaceskotrebovsko.cz/labyrintem-tribovie od  úterý 
28. dubna od 18 hodin, kdy hra začíná.

Přečtěte si jednoduchá pravidla, přihlaste se a můžete začít hrát bez 
omezení. Může hrát kdokoliv! Začít kdykoliv! Začít jakkoliv! Hra je 
pro jednotlivce asi od 12 let (ale mohou být i mladší, pokud budou 
v týmu) do 110 let a pro týmy, jejichž počet členů není omezený, po-
kud bydlí v jednom bytě (nebo rodinném domě nebo jde o jednu ro-
dinu od vnuka po dědečka či babičku). Mohou ji ale hrát třeba také 
dva senioři, kteří bydlí na společném pokoji nebo ve společném bytě, 
fakt kdokoliv. Počet týmů ani jednotlivců není ničím omezený. Přihlá-
sit se jednotlivec i tým může kdykoliv, třeba i měsíc po zahájení hry 
(viz pravidla na stránkách hry). 
Hru si hrajeme pod naším táborovým heslem starým desítky let „Kdo 
si hraje, nezlobí“. Přeji vám, abyste se u  hry „Labyrintem Tribovie“ 
dobře bavili třeba několik měsíců, pokud to bude nutné...
Vykašlete se na koronavirus a pojďte si hrát!!!

Karel Kubišta

Návrh ze dne 14. 4. 2020, zdroj msmt.cz
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova ul.
paní Miroslava Trávníčková
Paní učitelka celý život čerpala energii 
z  malých dětí. Pracovala v  osmi mateř-
ských školách. Od roku 1989 přešla s vel-
kým strachem do logopedické třídy MŠ Vi-
nohrady, kde jí lásce k  logopedii přivedla 
paní učitelka Zdena Šatopletová. V  logo-
pedických třídách pracovala až do důcho-
du. V MŠ Habrmanova působila 13 let.
Jednou paní učitelka řekla své ředitelce 
Haně Najmanové: „Nejčastější věta při roz-
hovoru se známými zní: Jé, toho nebo tu 
jsem měla ve školce!“

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO ROČNÍKU ANKETY O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO UČITELE

ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS 2020

Základní umělecká škola Česká Třebová
Mgr. Milan Špičák
Na  zdejší Základní 
umělecké škole pů-
sobí od  roku 1999, 
tedy 21 let. Vyučuje 
hru na  zobcovou 
flétnu, klarinet a sa-
xofon. Díky jeho 
působení stoupl 
zájem o hru na tyto 
hudební nástroje 
a mnozí z nich, pře-
devším saxofonisté, 
získávají na soutěžích přední umístění. V roce 
2007 založil na českotřebovské ZUŠ žákovský 
taneční orchestr, ke  kterému sám dodává: 
„Orchestr si neklade za  cíl úspěšnost v  sou-
těžích, volbu repertoáru přizpůsobuji spíše 
tomu, aby se do něho mohli zapojit nejen vy-
nikající žáci, ale každý, kdo má patřičnou píli 
a chuť se zdokonalovat.“
Rodiče oceňují jeho lidský a  empatický pří-
stup k  dětem, učební metody a  motivaci 
k pracovním návykům. Pro nově nastupující 
učitele je vzorem nejen z odborného hledis-
ka, ale i  po  stránce lidské. Je velmi kladně 
hodnocen Českou školní inspekcí, zejména 
za komplexní vyučovací metody, které využí-
vá v procesu výuky.
I  kvůli jeho pozitivnímu ladění a  přátelské 
povaze ho na toto ocenění navrhli kolegové 
z pedagogického sboru

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ul.
Mgr. Miroslav Báchor
Působí na ZŠ Nádražní 15 let. Po absolvování Pedagogické fakulty 
Univerzity J.  E. Purkyně v  Ústí nad Labem, oboru tělesná výchova 
a geografie nastoupil v  roce 2005 na  II. stupeň základní školy. Bě-
hem své praxe se vypracoval na předsedu předmětové komise tě-
lesné výchovy a zeměpisu, organizuje a zajišťuje veškeré sportovní 
soutěže, stejně jako i lyžařský výcvik pro žáky ZŠ Nádražní. Podílel se 
i na organizaci mezi žáky velmi oblíbených zahraničních pobytových 
zájezdů do Itálie. Dále působí jako koordinátor školních olympiád, 
vedl několik sportovních kroužků v rámci mimoškolních aktivit.
Jako učitel II. stupně pozitivně ovlivnil několik generací žáků, kte-

ré motivoval, k aktivnímu sportování. Mezi žáky i v kolektivu pedagogů je oblíben zejména 
pro svou přímočarost, upřímnost, spravedlnost a spolehlivost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ul.
Mgr. Petra Štanclová
Mgr. Petra Štanclová je zkušená učitelka 1. stupně. Práce s dětmi ji 
velmi baví, vymýšlí různé aktivity tak, aby děti učení bavilo. Má s nimi 
pěkný vztah, který se  přenáší i  na  rodiče. Paní magistra je zároveň 
vedoucí metodického sdružení 1.  stupně. Prosazuje nové metody 
výuky, zkouší nové postupy, má vždy radu pro začínající kolegyně 
a kolegy. Láska k dětem se projevuje i v osobním životě, ve volném 
čase se věnuje divadelnímu kroužku Knoflíček, se kterým slaví úspě-
chy u nás i v zahraničí. 
Paní magistra Štanclová je výborná učitelka, vstřícná a schopná ko-
legyně, a hlavně dobrý člověk.

Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
paní Miroslava Peroutková
Profesi učitelky nastartovala v roce 1979 v Mateřské škole 
Perla Česká Třebová. Školce Na  Vinohradech pak zůstala 
věrná od jejího založení v roce 1985 až do svého odchodu 
do důchodu v roce 2018.
Při zaměstnání si rozšířila vzdělání studiem speciální pe-
dagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, po kterém 
pracovala ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími po-
třebami a následně v logopedické třídě. Celý život se nadále 
ve své profesi vzdělávala. Dlouhodobě zastávala funkci zá-
stupkyně ředitelky.

V pedagogické práci byla velice kreativní, vymýšlela projektové dny, velkou částí se 
podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu a své hudební a pěvecké nadání 
uplatnila v kroužku malých zpěváčků, který celé roky vedla. Děti ji měly velice rády 
a vracely se za ní i v rodičovské roli.
I  po  odchodu do  důchodu se na  skromnou, milou a  profesionální učitelku Mirku 
můžeme obrátit s  žádostí o  zástup za  chybějící kolegyni. Nejednou nám již takto 
pomohla. Přejeme jí do dalších let stále mnoho elánu, zdraví a rodinné pohody.

Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu
paní Jana Jedličková
Paní učitelka Jana je pra-
covitá, má hezký vztah 
k dětem. Je kreativní a umí 
využívat mnoho vzděláva-
cích metod. Pro mateřskou 
školu zodpovědně odvádí 
práci nad rámec vzdělá-
vacího procesu a  vidíme 
ji stále s  veselou náladou. 
Rodiče jí také dali hodně 
hlasů.

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
paní Hana Lustyková
V  Mateřské škole U  Koupaliště pracuje již 
od  roku 1982. V  současné době zastává 
funkci zástupce ředitele. V  mateřské škole 
vede kroužek s  výukou hry na  zobcovou 
flétnu. Vzhledem k jejímu estetickému cítě-
ní má na starosti výzdoby školy a zajišťuje 
vánoční a velikonoční výstavy. 
Pro svou bezprostřednost je oblíbená mezi 
dětmi i rodiči.
Paní učitelka je velmi empatická, plná pozi-
tivní energie, a proto je dobrou duší celého 
kolektivu.
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DDM Kamarád 
Česká Třebová
Mgr. Jana Endyšová, DiS
Obětavá, skromná, ohle-
duplná, bystrá, nenáročná, 
spolehlivá, trpělivá – když si 
přečtete vždy první písmena 
těchto adjektiv, vyjde Vám 
slovo osobnost. Touto osob-
ností je právě paní Jana En-
dyšová.
V  Domě dětí a  mládeže Kamarád pracuje téměř 23 let, 
z toho 17 let na pozici ředitele. Je nejen výborný mana-
žer, ale také osoba, která svým spolupracovníkům do-
káže vždy pomoci a  vyjde jim vstříc. Svou práci odvádí 
svědomitě a pečlivě. Podílí se na projektech – například 
Prevence kriminality, Mládež v akci – dnes s novým ná-
zvem Evropský sbor solidarity. Od  roku 2005 se v DDM 
vystřídalo 32 dobrovolníků z cizích zemí.
Paní Jana Endyšová jako jedna z mála nabídla pomocnou 
ruku při zakládání Univerzity 3. věku v České Třebové.
Nesmíme samozřejmě zapomenout na  již známý Diva-
delní kroužek Knoflíček. Právě pod vedením Jany En-
dyšové a Petry Štanclové slaví úspěchy nejen u nás, ale 
i v zahraničí.
Jisté je, že je to člověk na pravém místě, pro kterého je 
práce zároveň i koníčkem, což je snem každého člověka.
Za všechnu její práci a skvělý osobní přístup ji nominoval 
pracovní kolektiv DDM Kamarád.

Vyšší odborná škola a Střední škola technická
Ing. Josef Kajš
Učitel informatiky a výpočetní techniky. Byl vybrán 
na  základě hlasování žáků areálu Skalka. Je vždy 
pozitivní, s nadhledem a ochotný pomoci.

STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ

Gymnázium Česká Třebová
Mgr. Daniela Fricová
O  kandidátovi rozhodli studentky a  studenti čes-
kotřebovského Gymnázia v  dobrovolném tajném 
hlasování. Celkem bylo odevzdáno 321 hlasova-
cích lístků. Jedenáct kolegyň a kolegů zaznamena-
lo dvojciferný výsledek, třemi nejpopulárnějšími 
se staly v abecedním pořadí) Daniela Fricová, Mar-
tina Pěkníková a  Eva Vašinová. Celkovou vítězkou 
s  počtem 63 odevzdaných hlasů se stala kolegyně 
Daniela Fricová, která na našem gymnáziu vyučuje 
biologii a tělesnou výchovu.

Speciální základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Ústí nad Orlicí

Mgr. Zlatava Špičková
Ve  školství pracuje již 30 let, 
od  roku 2001 také ve  školství 
speciálním. Celá léta pracovala 
jako výchovný poradce a meto-
dik prevence rizikového chová-
ní, spolupracovala s  ostatními 
institucemi (MěÚ, OSPOD, MP, 
Mimoza, Pedagogicko psycho-
logická poradna Ústí nad Orlicí 
apod.).
V  současnosti působí jako uči-

telka ve Středisku výchovné péče Alfa Svitavy a zároveň 
i  jako učitelka odloučeného pracoviště Speciální školy 
Ústí nad Orlicí.

Základní škola Česká Třebová Na rovině
Mgr. Jana Chaloupková
Paní Chaloupková je učitelka 
s  velkým srdcem. Ve  školství 
pracuje již 21 let. Se ZŠ Na ro-
vině navázala spolupráci ještě 
před působením v  České Tře-
bové, letos je to sedmý rok. 
Na její nominaci se jednoznač-
ně shodli žáci a  pedagogové 
ZŠ Na rovině
Jako speciální pedagožka po-
máhá dětem s nesnadnými si-
tuacemi a působí zároveň jako 
školní psycholog. Její práce pomáhá rodičům rozklíčovat 
některé složitější situace vývoje jejich dítěte. Přesahově 
se zajímá o rozvoj školy je nezištnou spolupracovnicí při 
vývoji edukativních metod, které jsou při práci s  dětmi 
nedílnou součástí výuky v naší škole.

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ul.
paní Kristýna Dostálová
Celý svůj život věnovala práci s dětmi. Od roku 1984 pra-
cuje na ZŠ Ústecká jako vychovatelka školní družiny. Za ty 
roky zde odvedla obrovský kus práce. Mnoho dětí provedla 
úskalími počátků školní docházky, tedy obdobím, které je 
pro naše nejmenší školáky nejdůležitějším na cestě za ob-
jevy a poznáním nových obzorů. Dávala jim svou lásku, po-
cit bezpečí, pomáhala jim s hledáním místa v životě i v ko-
lektivu. Učila je správnému stolování, mnohým objasňovala 
i základní hygienická pravidla, vysvětlovala jim, jak správně 
fungovat mezi vrstevníky, vycházet dobře s ostatními lidmi. 
Učila je učit se, být sám sebou, nebát se ozvat, ale neubližovat ostatním. Byla a je 
ale i tím člověkem, který pomáhá dětem poznat, kde je určitá hranice, za kterou 
už není dobře jít.
V letošním roce proběhl na ZŠ Ústecká již 25. ročník školního kola recitační sou-
těže. Byla to právě Kristýna Dostálová, která stála na jejím počátku, která svým 
nadšením zapálila v mnoha dětech lásku k mluvenému slovu, k próze a poezii, 
která provedla své recitátory okresními a krajskými koly a s několika se probojo-
vala i do celostátní soutěže v přednesu. Ona sama se velkou část svého života re-
citaci věnovala. Její příjemný hlas jsme kdysi mohli slyšet ve vysílání třebovského 
rozhlasu, případně slyšet při různých slavnostních příležitostech.
Naše Kristýnka se ovšem nevěnuje jen dětem, ale spolu se svými kolegyněmi 
již mnoho let zdobí okna Domova pro seniory. Prostě, kde je třeba, přiloží svou 
ruku k dílu.
Říká se, že každý člověk se nejlépe naučí napodobováním ostatních. Pokud 
by děti napodobovaly právě ji, potom by pro svůj život vykonaly záslužnou čin-
nost. Vyrostly by z nich milí, pracovití a obětaví lidé, kteří jsou kdykoliv a kdekoliv 
ochotni pomoci činem i dobrým slovem, poradit a pohladit, v pravý čas lehce 
pokárat, někdy i potrestat, ale mnohem častěji motivovat, nadchnout a chválit. 
Kristýna Dostálová je člověk, který miluje lidi, a lidé milují ji. 
Děkujeme, že jsi a také že jsi, jaká jsi.

Vyšší odborná škola a Střední škola technická
Mgr. Ondřej Marko
Mgr.  Marko je učitel odborných předmětů infor-
mačních technologií a elektrotechniky. Je skutečně 
zapáleným ajťákem se zaměřením na hardware pc 
a  serverů a  elektroniku s  tímto související. Žáky si 
získává odbornými dovednostmi a znalostmi a spe-
cifickým lidským a  neotřelým přístupem k  řešení 
problémů. Přes svůj nízký věk dovede předat nastu-
pující generaci techniků cenné zkušenosti a je mezi 
nimi velmi oblíbený.
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JAK FUNGUJE  
BEZKONTAKTNÍ DONÁŠKA KNIH
Služba Bezkontaktní donáška knih je určena 
registrovaným uživatelům knihovny. Zavo-
lejte nám ve  všední den dopoledne na  te-
lefonní číslo 732 756 827 nebo 605 125 323 
s požadavkem, o jaké knihy máte zájem. Buď 
požádejte o  konkrétní tituly nebo jen oblí-
bené téma a výběr nechte na nás. Případně 
si vyberte knihy v  našem katalogu a  vyplň-
te objednávkový formulář sami na  stránce 
https://bit.ly/bezkontaktni-donaska. Knihy 
nesmí být vypůjčené jiným čtenářem.
V obou případech si musíte vybrat, zda máte 
zájem o  donášku v  úterý nebo ve  čtvrtek, 
buď dopoledne v čase 9–11 hodin nebo od-
poledne 16–18 hodin. Roznos probíhá pouze 
v uvedenou dobu.
Na  jednu čtenářskou průkazku si můžete 
objednat 6 kusů. Pokud si objednáte knihy 
z  pobočky Parník, může se termín doručení 
posunout z důvodu jejich převozu.
Po  přijetí vaší objednávky knihy připravíme 
a načteme jako výpůjčky do vašeho čtenář-
ského účtu. Jakmile bude vše nachystané, 
předáme knihy v igelitové tašce dobrovolní-
kům z řad členů Junák – český skaut, středis-
ko Javor Česká Třebová, z. s. V  den roznosu 
vám pošleme informační SMS zprávu, abys-
te o  roznášce věděli. Dobrovolníci zazvoní 
a  zanechají tašku u  vašich dveří. V  bezpeč-
né vzdálenosti vyčkají, zda dojde k převzetí. 
V případě, že zásilku nikdo nevyzvedne, od-
nesou ji zpět do knihovny. Za službu se ne-
platí žádný poplatek.
Pokud chcete knihy vrátit, musíte je přinést 
do biblioboxu. Dobrovolníci si od vás nic ne-
smí vzít. Dodržování pravidel nám umožní 
pokračovat v této službě. Rádi si s vámi po-
povídáme o knihách a životě, jakmile to opět 
bude možné. Chybíte nám, ale věříme, že se 
již brzy zase budeme scházet.

Knihovna je z  rozhodnutí vlády ČR až 
do  odvolání uzavřena. Aktuální informa-
ce sledujte na  www.moderniknihovna.cz 
a na https://www.facebook.com/mekct/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VRÁTILI JSME SE K PŮJČOVÁNÍ KNIH, ALE POUZE ČÁSTEČNĚ
Ještě na začátku března jsme si říkali, že knihovna funguje, jak má, a bylo mnoho náznaků, 
že rok 2020 bude úspěšný. Čtenáři si půjčují knížky, tráví u nás čas, děti ze škol a školek chodí 
dopoledne na programy, letos jich stihlo přijít už přes 800. O muzikoterapii je velký zájem, 
naplánovali jsme oblíbené cestovatelské přednášky a scénické čtení Listování. Připravovali 
jsme se na další Noc s Andersenem. Přemýšleli jsme, kdy představíme projekt knihovny věcí, 
ze které si budete půjčovat vybavení na venkovní aktivity, a jaký bude program na Českotře-
bovském kohoutku. Uvažovali jsme, jak se do provizorních prostor, ve kterých jsme už třicet 
let, vejdeme s plánem na multimediální učebnu s 3D tiskárnou, mBoty a ozoboty, řezacím 
plotrem a dalším vybavením vzdělávací a kreativní dílny, jejíž vznik byl podpořen grantem 
Ministerstva kultury. Přestože neustále limitováni prostorem, chceme se posouvat dál a dělat 
to, co má smysl pro společnost a zpřístupňovat znalosti zásadní pro život v 21. století. Protože 
kde jinde než v knihovně si vyzkoušet 3D tisk, stavění a programování robotů nebo si půjčit 
na víkend piknikový koš či petanque? Moderní knihovna je přece místem, které podporuje 
udržitelnost, ale také vyrovnává sociální rozdíly. Proč si pořizovat věc, kterou využiji několik 
dní v roce nebo si ji chci pouze vyzkoušet? Podobně jako když za rok přečtu 30 knih, ale kou-
pím si jen 3, zbytek si půjčím v knihovně. O tom, že tento model funguje, nás přesvědčil také 
úspěch s půjčováním deskových her. 
Jenže pak z Asie přišel nový typ koronaviru a s ním obavy a mimořádná opatření, zákaz po-
řádání akcí a v pátek 13. března uzavření knihovny do odvolání. Zastavení veškeré činnosti. 
Mohlo by se na první pohled zdát. Všechnu energii, kreativitu a schopnost improvizace jsme 
vložili do vytváření plánů, jak umožnit našim čtenářům čerpat služby, jak být nadále užiteční. 
Běžné práce skryté očím čtenářů, jako je například výběr a nákup nových knih, tvorba jejich 
záznamů, abychom je mohli půjčovat, se nezastavily. Zároveň jsme dokončili práci v externím 
skladu, tak aby byly opravdu všechny knihy, které máme, dostupné čtenářům. Po loňském 
stěhování jich ještě hodně zůstalo nevybalených v krabicích. Knihovnické řazení podle abe-
cedy a  signatur, tak abychom knihu našly, vyžaduje víc času, než se zdá. Schválně, zkuste 
si doma srovnat svoje knížky podle příjmení autorů od  A  po  Z. A  pokud máte více knížek 
od stejného autora, srovnejte abecedně i jejich názvy. Do cvičení můžete zapojit i děti.
Ale zpátky k uzavření knihovny. Zamýšleli jsme se nad tím, jak dostat knihy ke čtenářům, když 
si pro ně nemohou přijít. Ne každému vyhovují e-knihy, které nabízíme. Vydržet jeden týden 
bez knih není takový problém, ale vydržet měsíc a delší dobu? Když je to vaše oblíbená čin-
nost nebo je potřebujete ke zkouškám?
Napsali jsme proto krajské hygienické stanici dotaz, zda bychom mohli provozovat bezkon-
taktní donášku knih čtenářům, zeptali jsme se vedení města Česká Třebová na totéž a oslovili 
jsme místní skautské středisko Javor, zda do toho půjde s námi. Přeci jen uspokojit 2,5 tisíce 
čtenářů toužících po něčem na čtení je velká výzva. Naštěstí jsme našli řešení, které zajistí 
maximální bezpečí zainteresovaných a umožní doručit občanům knihy, které pro ně v této 
době znamenají víc než obvykle. Četba zmírňuje frustraci, snižuje pocit samoty. 
A  výsledek? Přetvořili jsme logistiku knihovny do  podoby blízké e-shopu, kde knihovnice 
vyřizují objednávky čtenářů na knihy a společně se skauty je doručíme až k domovním dve-
řím. První čtenáři si takto bezkontaktně vypůjčené knihy mohli začít číst už 26. března. 
K datu uzávěrky tohoto zpravodaje již více než 500 knih našlo svého čtenáře.

PODĚKOVÁNÍ 

Jako knihovna si velmi vážíme pomoci v sou-
časné situaci. Děkujeme proto za  zapůjčení 
generátoru ozonu panu Davidu Salivarovi 
z  Autobazaru Na  Špici a  českotřebovským 
skautům za  bezkontaktní roznášku knih 
a  doručení Českotřebovského zpravodaje 
do domácností. Velmi si naší spolupráce vá-
žíme.Předání knih dobrovolníkům ze skautského střediska Javor / foto: Michal Denár

foto: Michal Horák
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V DOBĚ UZAVŘENÍ KNIHOVNY VRACEJTE KNIHY DO BIBLIOBOXU
Bibliobox u vchodu do knihovny na ulici Smetanova i v ulici Ústecká je otevřen non-
stop. Vracet knihy tedy můžete i  o  víkendu, brzo ráno nebo později večer, když například 
venčíte pejska. Knihu vrátíte vložením do velkého modrého boxu, nejlépe hřbetem napřed. 
Bez čtenářské průkazky. Podle kódu na knize bezpečně poznáme, že jste ji vrátili právě vy. 
Bibliobox několikrát denně vybíráme a knihy dezinfikujeme pomocí ozonu. 
Celý proces trvá nějaký čas, proto vám knihy můžeme odečíst z vašeho čtenářského konta se 
zpožděním. Až vše proběhne, automaticky vám pošleme e-mail, že jste knihy vrátili, stejně 
jako když je vracíte osobně. Pokud nepoužíváte e-mailovou adresu, můžete si pro ověření 
o pár dní později zatelefonovat.
Všechny současné výpůjčky prodloužujeme dle situace. Postupným vracením knih nám veli-
ce pomůžete zvládat jejich dezinfekci. Nabíhání poplatků za pozdní vrácení knih je zastaveno. 
Pokud si půjčíte knihu, která je rezervovaná dalším čtenářem, což uvidíte na výpisu výpůjček, 
prosíme přečtěte a vraťte ji přednostně. 
V případě dotazů pište na info@moderniknihovna.cz nebo volejte na tel. č.  732 756 827 nebo 
605 125 323. Jsme tady pro vás.

ORGANIZACE / KVĚTEN 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
Muzeum a TIC jsou z důvodu vyhlášení nou-
zového stavu až do odvolání uzavřeny, neko-
nají se ani pravidelné semináře. 
Aktuální informace jsou uveřejňo-
vány na  webových stránkách mu-
zea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V  období letních prázdnin bude Městské 
muzeum Česká Třebová pořádat příměstský 
tábor nazvaný Vynálezy, které nám usnadnily 
život. Tábor pro děti od ukončené první třídy 
základní školy do 12 let se uskuteční v termí-
nu 13.–17. července 2020. Bližší informace 
budou zveřejněny na www.mmct.cz. 

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

TŘECÍ ELEKTRIKA
Ve sbírce muzea se často nacházejí podivné, 
až tajemné předměty. Účely věcí, které dříve 
bez problému sloužily svým majitelům, jsou 
pro nás dnes často záhadou.
Předmět, který vám představujeme dnes, byl 
zapsán do  sbírky českotřebovského muzea 
v roce 1900 jeho zakladatelem Janem Tyka-
čem, který k němu poznamenal, že se jedná 
o válcovou třecí elektriku. Tato třecí elektrika 
byla vyrobena v roce 1850 vesnickým učite-
lem a  byla zakoupena dívčí školou v  České 
Třebové, kde sloužila jako školní pomůcka při 
hodinách fyziky, dříve přírodozpytu. Jedná 
se v podstatě o generátor statické elektřiny. 
Na konci století byla z inventáře školy vyřaze-
na a odkoupena místním muzeem.
Jak se vlastně dá pomocí tření elektřina zís-
kat? Učitel otáčel velkým kolem, ze kterého 
se pohyb přenášel pomocí gumového řeme-
ne na hřídel upevněnou na dřevěném pod-
stavci. Velká skleněná báň, která je na hřídeli 
upevněna, se při otáčení třela o  polštářek 
z textilie a díky těsnému kontaktu tak moh-
ly elektrony přejít z polštářku na sklo, kde se 
hromadily. Aby náboj z  přístroje neunikal, 
jsou vodivé části odizolovány dřevem nebo 
sklem. Tentýž jev měl každý možnost vidět 
ve  škole. Jistě si vzpomínáte, jak učitel třel 
liščím ohonem skleněnou tyč. Nebo se vám 
vybaví pokus s Van de Graaffovým generáto-
rem, při kterém trčí vlasy do všech stran.
Tykač dále píše, že k třecí elektrice byla zho-
tovena i  leydenská lahev. Ta sice dnes není 
součástí sbírky muzea, ale neměla by unik-
nout naší pozornosti, protože sehrála důle-
žitou roli při prvních pokusech s elektřinou. 
Byť k tomu název nabádá, z leydenské lahve 
se nepije a pokud by se o to někdo pokoušel, 
mohlo by to být i nebezpečné. Jedná se totiž 
o  první záměrně zkonstruovaný elektrický 
kondenzátor. Kondenzátor je zařízení schop-
né uchovávat elektrický náboj. Nepleťme si 
ho s baterií, ta získává elektrický náboj che-
mickou reakcí. Rolí kondenzátoru je náboj 

uchovávat, „vyrobit“ ho nedokáže, a musí se 
na něj přenášet zvenčí, třeba z naší třecí elek-
triky. Princip fungování kondenzátoru může-
me pochopit na  zjednodušeném příkladu. 
Představme si dvě kovové destičky, které 
jsou volně položeny na  nevodivé podložce 
a  vzájemně se nedotýkají. Obě tyto destič-
ky jsou schopné uchovávat elektrický náboj, 
a budeme je nazývat elektrody. Na počátku 
je náboj na  obou elektrodách v  rovnováze, 
pokud ale pomocí třecí elektriky přenese-
me na jednu z elektrod elektrony, nabijeme 
ji záporným nábojem. V  tuto chvíli jsou ná-
boje na  obou elektrodách různé. Spojíme-li 
je vodivým drátem, stane se zajímavá věc, 
elektrony z  první elektrody budou přechá-
zet drátem na druhou, dokud na obou des-
tičkách nebude stejné množství elektronů 
a  náboje se tak vyrovnají. Leydenská lahev 
byla poprvé sestrojena ve  druhé polovi-
ně 18. století a  její objev vychází z  tehdejší 
představy o podstatě elektřiny – nehmotné 
substance, nezvažitelné kapaliny nazývané 

Městské muzeum Česká Třebová připravilo pro čtenáře Českotřebovského zpravodaje 
seriál o zajímavých předmětech, které jsou součástí muzejních sbírek, přesto zůstávají 
před zraky návštěvníků skryty v depozitáři. V květnovém čísle se tak čtenáři prostřed-
nictvím článku Jaroslava Karlíka, studenta učitelského oboru fyzika – dějepis (t. č. prak-
tikanta v muzeu), dozvědí o přístroji zvaném třecí elektrika. 

fluidum. Podle této představy bylo logické 
elektřinu shromažďovat do lahve.
Princip fungování leydenské lahve se vý-
znamně neliší od dnešních kondenzátorů, je-
jich technické řešení se ale za několik staletí 
podstatně změnilo. Leydenská lahev ve  své 
původní podobě byla skleněná nádoba na-
plněná vodou nebo rtutí, ze které skrze zátku 
vycházel ven kovový drát. Drát s  kapalinou 
uvnitř tvořily jednu elektrodu a  ruka, která 
láhev držela, tvořila elektrodu druhou. Sklo 
lahve mezi nimi sloužilo jako dielektrikum 
(nevodič). Když se láhev nabila a člověk, který 
ji držel, se druhou rukou dotknul drátu, došlo 
k elektrickému výboji.
Dnes jsme odhalili příběh a účel jednoho ze 
sbírkových předmětů muzea, ale mnoho dal-
ších ještě čeká. Jaký zvláštní předmět inven-
tář muzea asi vydá příště?

Jaroslav Karlík

Vracení knih do biblioboxu / foto: Michal Horák
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Poskytuje tyto služby:
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle individuálních potřeb a požadavků uživatele. Je 
poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.

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

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

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

NABÍDKA STOMATOLOGICKÉ 
ORDINACE K PRONÁJMU

Město Česká Třebová nabízí od  1. 7. 2020 
k  pronájmu samostatnou, kompletně vyba-
venou stomatologickou ordinaci s čekárnou, 
denní místností a skladem materiálu o celko-
vé podlahové ploše 56 m2.
Ordinace se nachází v Městské poliklinice čp. 
1071 na  Masarykově ulici v  České Třebové, 
která prošla generální rekonstrukcí a dostav-
bou. Okna z ordinace, čekárny a denní míst-
nosti jsou situovány s výhledem do přilehlé-
ho parku se vzrostlou zelení. Ordinaci dodnes 
provozuje paní MUDr. Dagmar Špajová, která 
ordinaci vybavila novým nábytkem, křeslem 
UNIT DIPLOMAT lux a  rentgenem u  křesla. 
Toto zařízení lékařka odcházející do  důcho-
du přenechá po  vzájemné dohodě svému 
nástupci. 
V  budově Městské polikliniky pracují další 
čtyři stomatologové, ortodoncie, stomato-
logická laboratoř, praktická lékařka pro děti 
a dorost, praktický lékař pro dospělé, interní 
ambulance, chirurgie, ortopedie, biochemic-
ká laboratoř, logopedie a rehabilitace. 
V případě potřeby je možno zabezpečit také 
služební byt. 
Případné upřesňující dotazy a žádosti o pro-
hlídku prostor a  vybavení směřujte na  tel. 
+420 736  514  901, nebo kontaktujte paní 
MUDr. Dagmar Špajovou na telefonním čísle 
+420 720 123 961. 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – KVĚTEN 2020

2.–3. 5. 2020 MUDr. Židková Milena, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 223
9.–10. 5. 2020 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
16.–17. 5. 2020 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210
23.–24. 5. 2020 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová, tel. 606 704 599
30.–31. 5. 2020 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643

SENIOR DOPRAVA
Od 16. března 2020 do odvolání
Úprava provozu služby Senior dopravu ČČK:
Službu lze využít k plánované návštěvě lékaře, vyšetření, rehabilitace, nákup potravin a zá-
kladních hygienických potřeb, vyzvednutí léků, důchodu, finanční hotovosti.
Službu nelze využít do odvolání k dálkovým jízdám mimo město provozu služby, k jízdám 
na  návštěvu, do  kadeřnictví, na  pedikúru, na  poštu a  do  banky (mimo vyzvednutí důcho-
du a finanční hotovosti), na hřbitov, na zahradu a rekreaci, na ostatní nákupy, do restaurace 
a stravovacího zařízení, 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 pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Cenu přepravy a pod-
mínky využití zjistíte na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo na telefonním čísle pro ob-
jednání.

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 ADRESOVÁNO ŘEDITELCE DOMU SENIORŮ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Chtěla bych jménem celé rodiny poděkovat pečovatelkám, které se svědomitě starají o ma-
minku, vnáší mamince kus světla a sluníčka do života svojí vlídností, svým přístupem, vlídnou 
komunikací a přívětivostí. Práci dělají s láskou a srdcem a je z nich cítit, že svoji práci berou 
jako poslání. Všechny jsou obětavé, s lidským přístupem a profesionalitou a dokáží poradit. 
Stávají se téměř členy rodiny. Rodina v nich má podporu a dodávají nám celkový klid. Chtěla 
bych se obrátit na osoby zodpovědné za honorování těchto děvčat a aby byla tato domácí 
péče podporována a více ohodnocena. Nikdo z nás neví, kdy bude sám potřebovat tuto péči.
Všem pečovatelkám děkujeme za záslužnou a potřebnou práci, kterou dělají s citem a srdíč-
kem.

Irena Malínková s rodinou

INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě vážných 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.

http://www.czp-pk.cz/
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY

Na začátku měsíce března jsme měli důvod 
k veliké radosti, a to hned z několika důvodů. 
Podařilo se připravit a zkoordinovat Tematic-
ké dny – tedy dny spolupráce mezi žáky čes-
kotřebovských mateřských a základních škol 
a uživatel Domova pro seniory. Program měl 
být velmi pestrý. Cílem bylo přiblížit žákům 
aktivity, kterými se senioři v Domově zabýva-
jí ve  svém volném čase, chystala se výstava 
kompenzačních pomůcek i  beseda žáků se 
seniory. Na tento projekt se podařilo vysou-
těžit v  rámci hlasování na  webových strán-
kách Orlického deníku i  finanční podporu 
a  nic nebránilo tyto Tematické dny rozjet 
naplno. 
Bohužel se uskutečnil pouze první z chysta-
ných tematických dnů – „Pohybem ku zdra-
ví“ s MŠ Vinohrady, dne 9. března. Nicméně 
tento den se vydařil nad očekávání. Děti se 
rozdělily na dvě skupiny, každá skupina s jed-
nou paní učitelkou. Připraveny pro ně byly 
2 tělocvičny, jedna v budově A a druhá na bu-
dově B, obě vybaveny pomůckami ke cvičení 
– balony, gumami, dřevěnými škrábadly, ro-
topedy. V tělocvičně budovy B byly navíc při-
praveny fotbalové branky a házení kroužků. 
Děti si společně se seniory mohly vyzkoušet 
rozcvičku, kop na  bránu, masáže s  balonky. 
Na oplátku děti zahrály uživatelům pohádku 
o Šípkové Růžence. 
Bylo vidět, že děti i senioři si tento den vel-
mi užili. Bohužel jsme všichni už tušili, že je 
to na  dlouhou dobu poslední taková akce 
a  naše obavy se ihned druhý den naplnily 
a Domov se uzavřel nejen kulturním akcím, 
ale také návštěvám příbuzných. Postupně 
docházelo i  k  omezení skupinových aktivit, 
až do jejich úplného zrušení. 
O  to více se snažíme uživatelům věnovat 
na pokojích, aby se i přes všechna omezení 
a bezpečnostní opatření cítili co možná nej-
lépe. Každodenní skupinové cvičení bylo na-
hrazeno individuálním cvičením na  pokoji. 

Aktivizační pracovnice dochází za  uživateli 
na pokoj i s pomůckami a společně cvičí. Sa-
mozřejmě za přísného dodržení bezpečnost-
ních opatření – tedy za  použití ochranných 
pomůcek (roušky, rukavice, a  nově i  štíty). 
Další původně skupinové aktivity – trénink 
paměti, tvořivá dílna, čtení na  pokračová-
ní – se odehrávají také na  pokojích. Před 
Velikonocemi si uživatelky vyrobily v  rámci 
tvořivých dílen papírové dekorace – zápich 
slepičku a vajíčko. 
Co ale nahradit nedokážeme, je pravidelné 
setkávání s  rodinou. I  tak se snažíme uživa-
telům zabezpečit alespoň částečně kontakt 
s  blízkými, prostřednictvím videohovorů. Ty 
zajišťují zejména sociální pracovnice společ-
ně s paní ředitelkou. 
Senioři měli možnost poslat rodině i  fo-
tografii se vzkazem. Tuto nabídku využilo 
25 uživatelů. Aktivizační pracovnice po-
mohly seniorům nadepsat pro rodinu vzkaz 
a  poté je se vzkazem vyfotily. Sociální pra-
covnice fotografie odeslaly rodinám. Zpětná 
vazba od  rodin na  sebe nenechala dlouho 
čekat a  tentokrát putovaly vzkazy od  rodin 
k  seniorům. Kromě písemných zpráv přišlo 
i několik fotografií vnoučat a pravnoučat. Vše 
jsme v pořádku doručili. 
Videohovory budeme seniorům nabízet i na-
dále, aby v této nelehké době zůstal alespoň 
částečně zachovaný kontakt s rodinou a nej-
bližšími.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

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

Výroba berušky – skřítka 
Středa 24. 6. 2020 v čase 15:30–20:00 hodin. 
Cena 150 Kč + cca 100 Kč na  materiál. S  se-
bou přezůvky. Kurz je určen pro pokročilé se 
zkušenostmi se šitím na stroji.

Cínovaný šperk
Čtvrtek 11. 6. 2020 v  čase 15:30–18:00 ho-
din. Cena: 250 Kč, s sebou: 1× minerál, který 
si chcete ocínovat, přezůvky, pracovní oděv, 
popř. brýle, kdo nosí.

Sociální služby Česká Třebová
https://ssct.cz/

https://www.facebook.com/ssct.cz/

Tvořivé velikonoční dílny v Domově pro seniory

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.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

MINI PŘÍMĚŠŤÁK 1.–3. 7. 2020 – 9 volných míst
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 – 1 volné místo
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 – 6 volných míst
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 – 2 volná místa
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 – 15 volných míst
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 – 8 volných míst
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 – 1 volné místo
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  
– 20 volných míst
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.

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

BAZAR
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Bazar 
dětského a  kojeneckého oblečení, oblečení 
pro teenagery, autosedaček, hraček, postý-
lek a dalších věcí pro děti. Příjem zboží – stře-
da 17. 6. 2020 v čase 9:00–11:00, 13:00–17:00 
hodin, prodej zboží – čtvrtek 18. 6. 2020 
v čase 9:00–11:00, 15:00–17:00 hodin, výdej 
zboží – pátek 19. 6. 2020 v čase 15:00–16:00 
hodin. Neprodané věci je nutné vyzvednout 
v uvedeném čase. Oblečení je možné ozna-
čit předem – seznam a informace k označení 
oblečení bude na  našich webových strán-
kách v sloupečku „naše akce“ pod letáčkem 
Bazaru nebo k vyzvednutí v kanceláři DDM. 

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

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

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

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová

E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
http://ddm.ceskatrebova.com/
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ZMĚNA TERMÍNU OSLAV  
75. VÝROČÍ ŠKOLY

Vážení absolventi a přátelé školy,
velice nás to mrzí, ale vzhledem k  aktuální 
situaci v  ČR rušíme červnový termín oslav 
75. výročí založení naší školy. 
Pevně věříme, že se situace natolik zlepší, 
abychom oslavy mohli uspořádat v  náhrad-
ním termínu 18.–19. 9. 2020. Další informace 
naleznete na našich webových stránkách.
Děkujeme za  pochopení a  těšíme se snad 
v září na viděnou!

Jan Kovář, ředitel školy VOŠ a SŠT Česká Třebová

ROSA RODINNÉ CENTRUM 
NABÍDKA KONZULTACÍ 

I v této specifické době osobního nesetká-
vání se řešíme všichni více či méně i běžná 
témata, která život přináší. 
Jsme zde pro Vás k  dispozici i  nyní. Kon-
zultace mohou probíhat po  telefonu (na-
pište nám SMS a my Vám zavoláme zpět), 
popřípadě online konzultace typu skype, 
hovor, přes messenger apod. 

Šárka Březinová 724 986 435:
• šátkování
• kontaktní rodičovství
• látkové pleny
• bezplenková komunikační metoda
• očkování a Vaše práva a související témata
• manipulace s novorozenci a kojenci, polo-
hování, koupání a seznamování s vodou dle 
Evy Kiedroňové
• hospitalizované dítě (rodič není návštěva) 
– dítě má neodpiratelné právo na přítomnost 
rodiče do 18 let věku
• příspěvek na péči
• příspěvek na  speciální kompenzační po-
můcku
• specifika života s dítětem s postižením
• služby rané péče
• SPC (speciální pedagogická centra)
• alternativy ve vzdělávání
• ekologie a ekonomika domácnosti
• „frustrovaný“ rodič (Jsem dobrý rodič, když 
...?)
• „frustrovaný“ partner (Jsem dobrý partner, 
když...?)
• Jak komunikovat své potřeby?
• Cesta k harmonickému partnerství
• Jak jít svou vlastní cestou (v jakékoli oblasti)
• Respekt k vlastním potřebám 

Pavla Jansová 603 788 952:
• dlouhodobě nemocný člen rodiny z pohle-
du nemocného – vyrovnání se s vážnou dia-
gnózou a další stádia života s nemocí
• problematika invalidního důchodu – kde 
žádat, jak žádost a schvalování probíhá
• skloubení práce a  částečného invalidního 
důchodu, vliv onemocnění na rodinu, peču-
jící členové rodiny
• nasměrování na  vhodného odborníka 
v  různých oblastech (psychologická pomoc, 
apod.)
• dítě s odlišností ve vývoji (doporučení prak-
tického lékaře, doporučení školky, školy, vy-
šetření v ped. psych. poradně, dětská psych.)

Renata Skalická 733 713 787:
• poradce v oblasti předškolní výchovy k cel-
kové rozumové a  sociální zralosti dětí před 
vstupem do 1. třídy ZŠ
• konkrétně v jednotlivých oblastech (jemná 
motorika a grafomotorika pro správné psaní, 
jazykové a předmatematické schopnosti)
• nabídka aktivit, námětů, co s  dětmi hrát, 
procvičovat, jak je zábavnou formou na ško-
lu připravit
• využití webových portálů a FB skupin, zabý-
vajících se touto problematikou

Bc. Jana Stolariková 733 763 824: 
• školková zralost
• život se závislou osobou (různá stádia a hra-
nice pomoci)
• prevence psychického vyčerpání 

Bc.  Lenka Jasanská – porodní asistentka, 
laktační poradkyně 607 624 491: 
• vše k  tématu těhotenství, porod, kojení, 
ženské tělo po porodu, péče o miminko, viz 
nabídka online konzultací a kurzů
• komunikační dysfunkce
• psychická šikana
• fatální vina
• krátkodobé těhotenství
• kontaktní rodičovství × separační
• individuální pojetí mateřství
• manipulace s dětmi v souladu s psychomo-
torickým vývojem
• nošení kojenců a dětí
• péče o děti do 3 let
• život s vnímavým/citlivým dítětem
• péče o dlouhodobě nemocného a umírají-
cího 

…a  další témata spojená nejen s  rodinným 
životem, jsme zde pro Vás. Společnými silami 
můžete najít svou cestu. Pokud se potýkáte 
s něčím, co v seznamu nenajdete, i tak jsme 
tu pro Vás a budeme společně hledat řešení, 
cestu, kontakt na odborníka.

S těmito tématy jsme Vám k dispozici i za běž-
ného fungování centra v rámci Vaší návštěvy. 
Můžete nás telefonicky kontaktovat předem.
Děkujeme, že zde pro Vás můžeme být. Váží-
me si toho, že se na nás obracíte a jsme spolu, 
alespoň zprostředkovaně, i v tyto dny. I nadá-
le jsme zde pro Vás.

foto budov VOŠ a SŠT Česká Třebová / Hana Sychrová
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MOŽNÁ JE PRÁVĚ TOHLE ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI…
Když jsem poprvé slyšela o novém koronaviru Covid-19, neměla jsem 
ani nejmenší tušení, jak moc se nám, lidem ze střední Evropy, zaplete 
do života. Do poslední chvíle jsem patřila mezi tu část společnosti, 
která se ani při nejmenším neobávala „horší chřipky“, a  odsuzovala 
jsem vlnu paniky, kterou toto onemocnění vyvolalo. Že jde takzvaně 
do tuhého, mi začalo docházet, když vláda v čele s Andrejem Babi-
šem zakázala akce pro více než sto osob, uzavřela školy a Junák ofici-
álně přerušil běžnou činnost. Myslím, že tenhle den si budu pamato-
vat do konce života. Všechny moje plány, jistoty a předpoklady byly 
najednou utopeny v nepříznivých zprávách o počínající pandemii.
Pod tíhou okolností, myšlenek, negativních pocitů a  strachu z  bu-
doucnosti jsem se sesunula k zemi, podél mojí školní skříňky. Seděla 
jsem mlčky, po tvářích mi stékaly slzy a hlavou se mi honil nespočet 
nejrůznějších myšlenek. Byla jsem zmatená a neměla jsem nejmenší 
ponětí, co se děje, ba dokonce co se teprve dít bude.
Jedna z věcí, která mě na této situaci mrzí (a asi mě už na vždycky 
mrzet bude), je skutečnost, že jsem přišla o možnost uzavřít si dopo-
sud nejdůležitější etapu svého života. Na odchod z gymnázia jsem se 
snažila připravit celý rok. Přeci jen není úplně snadné opustit místo, 
kde jsem strávila téměř polovinu svého krátkého života.
Myslím si, že dětství je důležitější, než si většina dospělých lidí dokáže 
připustit. Jako děti se formujeme, utváříme si názory na svět i na sebe 
sama, přijímáme vzorce chování, vybíráme si své vzory a učíme se, jak 
vlastně být člověkem, kterého společnost přijme.
Měla jsem pocit, že mi dospělost spadla do klína, aniž bych o ni měla 
sebemenší zájem. Najednou jsem byla postavená před hotovou věc, 
a i když jsem si nepřipadala připravená, nebylo na výběr. Byla jsem 
vhozena do světa „velkých lidí“ jako dítě, které neumí plavat, do bazé-
nu, kde nevystačí. Od maturity – zkoušky dospělosti, jsem si slibovala 
uzavření životní kapitoly dětství. Skutečnost, že o tuhle důležitou ži-
votní zkušenost zřejmě přijdu, mě trápí. Samozřejmě, že jsem se bála, 
byla jsem ve stresu a nepřipadala jsem si dostatečně připravená, ale 
to k tomu patří. Chtěla jsem tím vším projít a brala jsem to jako bránu 
do světa těch, co vědí. Rituální ukončení mého dětství.
Je mi více než jasné, že po úspěšném složení maturitní zkoušky by 
následoval pocit zklamání, protože bych byla zmatená pořád stejně, 
akorát s novým potvrzením faktu, že už bych opravdu měla být do-
spělá, v ruce. Tuhle situaci asi nejlépe vystihují slova Karla Kryla z pís-
ně, která mi hraje v hlavě jako mantra. „Opilí od radosti si sami trochu 
lžeme, že zkouškou dospělosti opravdu dospějeme. Tak tanči lásko 
sladká, protanči večer celý, ten bál je křižovatka, dospělí – nedospělí.“
V životě jsem měla vždycky jen jednu naprostou jistotu – skaut. Vě-
děla jsem, že ať je dobře, nebo špatně, ve skautu vždycky najdu po-
chopení. Ten den mi bylo hodně špatně. Najednou nebylo kam smě-
řovat, o co usilovat, ale ani kam se uchýlit, když se člověk potřeboval 
schovat. Připadala jsem si jako strašák v polích vydaný na pospas kr-
kavcům. Byla jsem úplně sama a nemohla jsem dělat vůbec nic.
Moje vypořádání se s touto nečekanou situací bych přirovnala k fá-
zím smrti podle modelu Kübler-Rossové.
První fáze – popírání. „Tohle přeci nemůže být pravda.“ „Nechápu ta-
ková drastická opatření.“ „To určitě nemůže trvat dlouho.“ Pokaždé, 
když jsem během této fáze vyšla ven z bytu – na nákup, nebo na poš-
tu, mi bylo nesnesitelně úzko. Při pohledu na  bezmocné, zmatené 
a smutné oči kolemjdoucích se mi stáhnul žaludek a bylo mi do bre-
ku. Všichni jsme na sebe zírali vystrašenýma očima, které vykukovaly 
zpoza barevných roušek. Nejhorší na tom všem byl pohled na pečlivě 
zahalené nevinné dětské tváře. Děti by se měly chránit od všeho zlé-
ho a pocit, že to nelze, mi zkrátka ubližoval ze všeho nejvíce.
Druhá fáze – hněv/agrese. „Proč se to muselo stát zrovna letos?“ 
„Proč, když mám mít nejdelší prázdniny v  životě?“ „Proč bydlíme 
v  tak malém bytě?“ „Proč patnáctiletý člověk tolik smrdí?“ Během 
fáze agrese jsem potřebovala vybít přebytečnou energii, kterou jsem 
nashromáždila ještě při popírání. Přihlásila jsem se do spousty dob-
rovolnických skupin, včetně Českého červeného kříže, za Junák jsme 
nabídli pomoc městu, takže jsem roznášela zpravodaje a informační 
letáčky a ve volných dnech jsem od rána do večera šila roušky pro 
potřebné nebo líné. Na stroji jsem do té doby nikdy nešila, takže kro-
mě spousty sprostých slov je pro tuto fázi pravděpodobně nejvíce 
vystihující věta: „Proč to zase nefunguje?“. Nutno podotknout, že tato 

zkušenost mě velmi namotivovala k  dalšímu studiu, neboť rukama 
bych se asi očividně neuživila. Při smutnění nad pozastavením skaut-
ské činnosti jsem spolu se svými kamarády z družiny vytvořila seši-
ty s programem na doma pro žáky prvního a druhého stupně, které 
se ujaly (nejen) u skautských dětí po celé České republice. Do toho 
všeho dobrovolnického nadšení jsem občas doslova vyběhla z bytu 
s pocitem, že žijeme ve žluté ponorce tak, jak to zpívají The Beatles. 
Jen ta naše ponorka nebyla tak úplně zalitá sluncem, spíš byla docela 
rezavá a pomalu, ale jistě klesala ke dnu.
Třetí fáze – smlouvání se u mě nevyskytovala. Místo toho jsem plynu-
le pokračovala do fáze deprese, která se nahodile střídá s fází smíření. 
Těmito dvěma intenzivními stavy procházím zhruba poslední týden. 
Chodím na dlouhé procházky do lesa, sedávám na loukách či v jehličí 
a píšu verše, nebo poslouchám zvuky přírody, která mě v posledních 
dnech fascinuje ještě více než kdy dříve.
Mám pocit, že jsem o svobodu dospělého člověka žijícího v demo-
kratické zemi přišla ještě dříve, než jsem si stačila pořádně uvědomit, 
že ji mám. Člověku zřejmě dojde, co je to svoboda, teprve až když ji 
ztratí. Při svých toulkách po okolí často přemýšlím nad hrůzami dob 
minulých. Nedovedu si představit život za války nebo za komunismu. 
Už teď se bolestně vypořádávám se svazujícím pocitem nesvobody, 
který mě bez přestání tíží jako balvan na hrudi. Představa cenzury, 
stanného práva či politických vězňů mi nahání husí kůži a nutí mě 
uvědomovat si, že na  tom vůbec nejsme tak špatně, jak to možná 
na první pohled vypadá.
Jestli se dá na současné situaci najít něco pozitivního, tak je to podle 
mě skutečnost, že jsme se dokázali semknout. Mladí lidé po celé Čes-
ké republice nosí nákupy ohroženým seniorům, vysoké školy tisknou 
ochranné štíty pro zdravotníky, ti, co to alespoň trochu umí, šijí rouš-
ky a ti, co nemůžou nebo nechtějí pomáhat, alespoň sedí doma a ne-
dělají zbytečné problémy. Semkli jsme se nejen jako národ, ale mini-
málně i my jako rodina. Z rezavé potápějící ponorky se během pár dní 
stala obstojná dřevěná plachetnice, se kterou se tím vším zdánlivě dá 
proplout. Společně hrajeme karty, šijeme roušky, smějeme se a poví-
dáme si. Zkrátka děláme věci, na které jindy nebyl čas. Konečně jsme 
se zastavili. Teď, když není kam spěchat, ze mě spadly všechny staros-
ti. Oprášila jsem kytaru, na kterou jsem od září nehrála, napsala jsem 
několik dopisů a zamilovala jsem se do Kunderových Směšných lásek. 
Ačkoliv pro mě tohle období vůbec není jednoduché, neboť jsem 
velmi společenský člověk a  přítomnost mých blízkých mi chybí víc 
než cokoliv jiného, vím, že teď není prostor na sebelítost nebo ne-
smyslné rebelie. Možná je právě teď ten čas, kdy mám dospět a cho-
vat se zodpovědně. Možná je právě tohle zkouška dospělosti, kterou 
jsem potřebovala.

Lucie Rybková, 8.A, Gymnázium Česká Třebová

Gymnázium Česká Třebová / foto: Michal Horák

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ČTVRTÉ SEZÓNY ČINNOSTI SKI TEAMU ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z.S. 

Sezona 2019/2020 byla předčasně ukon-
čena vyhlášením stavu nouze vládou ČR, 
aby se zabránilo šíření koronaviru Covid-19. 
Začátek sezóny byl opožděný vzhledem 
k  teplotám nad bodem mrazu, řada stře-
disek nebyla, tak jak to v  posledních letech 
bývá zvykem, od začátku prosince v provo-
zu a některá se dávala do provozu až v prů-
běhu ledna 2020. To nám neumožnilo jako 
předešlé roky umořit náskok dětí a mládeže, 
které měly v průběhu podzimu natrénováno 
na  ledovcích týden, dva i  více. Nejvíce nám 
ovšem chyběl skiareál Peklák, který jsme již 
řadu let využívali každou středu k  nácviku 
techniky provedení závodního oblouku. Zá-
vody na  začátku sezóny se buď rušili, nebo 
překládaly na  pozdější termín. Přesto měli 
členové účast v celkem 35 závodech ve sla-
lomu a  obřím slalomu se 145 osoba/starty. 
Na 1.–3. místě se umístili 41×, na 4.–6. místě 
42×. V celkovém hodnocení, pro nás nejdů-
ležitějších seriálů, Lyžařského a Alpského po-
háru Vysočiny, dosáhli závodníci některých 
výborných výsledků. V  těchto seriálech se 
odjely všechny závody. Nejlepších výsled-
ků dosáhla juniorka Zdenča Hicklová, která 
obhájila z  loňského roku 1. místo v  ženách 
a  tím i  titul Krajského přeborníka kraje Vy-
sočina z  více než 40 hodnocených závod-
níků, dále Míla Hickl, který v mužích skončil 
na  3. místě ze 73 hodnocených závodníků. 
Další výborný výsledek v  přípravce Krčko-
vá Eliška 6. místo, Luxová Klárka 15. místo, 
v mladších žácích Luxová Veronika 20. místo 
a  Dvořáková Denisa 26. místo, které přitom 
neodjely všechny závody (nemoc a  zraně-
ní), v mladších žácích Krček Zdeněk 6. místo, 
ve st. žácích Navrátil Dominik 10. místo. Další 
výborná umístění v  ženách Eliášová Sabi-
na 4. místo, Hájková Kateřina 7. místo, Hic-
klová Zdeňka st. 9. místo, Říhová Adéla 12. 
místo a  Hamplová Kamila 15. místo z  více 
než 40 hodnocených. Poslední 4 jmenované 
neodjely všech 5 závodů, přesto obsadily 
místa v  první třetině, resp. polovině star-

tovního pole. V mužích další výborná umís-
tění 7.–9. místo v pořadí Potštejnský Tomáš, 
Eliáš Radim a  Stolín Petr, který nestartoval 
na všech závodech. Další seriál závodů, kde 
se odjely všechny závody, byl Jihomoravský 
lyžařský pohár, kde v  ženách celkově Eliá-
šová Sabina skončila na  3. místě, stejně tak 
v  mužích Potštejnský Tomáš a  na  7. místě 
Eliáš Radim. Pohár Orlických hor byl předčas-
ně ukončen stavem nouze před finálovým 
závodem, v přípravce Luxová Klárka skončila 
na  20. místě, Krčková Eliška na  34. místě ze 
72 účastníků, v mladších žákyních Dvořáková 
Denisa obsadila 16. místo a Luxová Veronika 
27. místo z 38 účastníků a v ml. žácích Krček 
Zdeněk získal 25. místo ze 41 účastníků. Ze 
Sudetského poháru se neodjel ani jediný 
závod a  v  Českém poháru Masters se odje-
lo minimum závodů. Zrušeny byly 3 závody 
ve Vrbně pod Pradědem, 3 závody v Jablonci 
nad Jizerou, závody na Klínech a v Pyšné, Fis 
Masters v  Rokytnici nad Jizerou, a  to z  dů-
vodu nedostatku sněhu. Vyhlášením stavu 
nouze se neuskutečnil Světový pohár Mas-
ters – FIS Masters CUP v  Peci pod Sněžkou, 
kde trojnásobné vítězství z  roku 2019 měla 
obhajovat Hicklová Zdeňka, za které, součas-
ně s jinými výsledky, byla vyhlášena v anke-
tě o  Nejlepšího sportovce okresu Ústí nad 
Orlicí v  kategorii Veteráni mezi nejlepšími. 
Ze stejného důvodu se nekonal ani finálový 
závod ČP Masters v Koutech nad Desnou. Ti-
tul Mistra republiky v obřím slalomu získala 
ve své kategorii Zdeňka Hicklová st., vyhrála 
Český pohár a ve slalomu skončila na 3. mís-
tě. Dostál Oldřich v  obřím slalomu neobhá-
jil titul z  loňského roku, skončil na  4. místě, 
ve  slalomu byl diskvalifikován a  v  Českém 
poháru skončil na 4. místě. Stav nouze nám 
neumožnil ani obvyklé rozloučení se sezó-
nou soustředěním na  některém z  ledovců 
v Rakousku a pravděpodobně nám neumož-
ní ani obvyklé rozloučení se sezónou a  její 
zhodnocení společně se členy spolku. Více 
na stránkách https://www.skiteamct.cz/. 

Za  toto vše  je třeba  poděkovat všem, kteří 
nás podporují a  sponzorují. Jde především 
o  SKIRESORT Buková hora, který nám po-
skytuje svah pro uspořádání tréninku v  ty-
čích,  dále SKIAREÁLU Peklák v České Třebo-
vé, MěÚ Česká Třebová, KÚ Pardubického 
kraje, MŠMT (Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy), KV Svazu lyžařů Pardubické-
ho kraje, Skupině ČEZ, LDM Česká Třebová, 
Lesům ČR, firmě Pirell, Ostyle a dalším spon-
zorům, kteří si nepřejí být jmenováni.

Oldřich Dostál

HODNOCENÍ PŘEDČASNĚ UKONČENÉ 
FLORBALOVÉ SEZÓNY 

Současná situace s příchodem řady omezení 
zasáhla i náš florbalový klub Orlicko-Třebov-
sko. Vzestupné tendence výkonosti byly zřej-
mé u všech týmů klubu a  je škoda, že takto 
rozjeté týmy zastavila ukončená sezóna. 
I  přesto se jednotlivých týmům, nováčkům, 
ale i dlouholetým hráčům podařilo nasbírat 
cenné zkušenosti, které bezpochyby sklidí 
své ovoce v sezóně nadcházející!
Naše nejmladší kategorie – elévové a  pří-
pravka, sčítá téměř 90 hráčů a  hráček. Děti 
stále přicházely a  přicházejí, chtějí s  námi 
sportovat, a to máme radost. V mladších ka-
tegoriích vedeme děti k všeobecnému pohy-
bu a radosti ze sportu. Výsledky na hřišti pro 
nás u  nich nejsou priorita, chceme, aby se 
zapojilo co nejvíce dětí. Díky tomu, že máme 
tolik dětí, jsme mohli letos na  ligy jezdit 
ve velmi početných sestavách!
Začátkem sezóny jsme v některých soutěžích 
patřili spíše ke  slabším. Daní byla nezkuše-
nost mladších, a  především nových hráčů. 
Tato situace se postupně měnila a  hráči se 
zlepšovali turnaj od  turnaje. Oproti tomu 
týmu mužů začátek sezóny vyšel perfektně 
při jízdě pohárem. Poté následovaly však 
příliš hloupé prohry s  týmy ze dna tabulky. 
Na  hřišti jsme ve  většině zápasů jasně do-
minovali pohybem, hrou s míčkem a nebez-
pečností. Předčasně ukončená sezóna nám 
přiřkla druhé místo a uvidíme, zda bude tato 
pozice stačit na postup do vyšší soutěže. 
Široká základna, neuskutečněné playoff, 
dobrá parta. Toto jsou slova vystihující tým 
dorostenců, který letos hrál 1. ligu dorosten-
ců, které je nevyšší možnou soutěží pro tuto 
kategorii. Do sezóny tým nastupoval s cílem 
získat zkušenosti z těžkých zápasů, porvat se 
o  co nejlepší výsledek a  také si alespoň 1× 
zahrát první koš. Toho se kluci zhostili skvěle 
a stanovený cíl byl splněn. 
Byl post brankáře mladších žáků slabinou, 
nebo opak je pravdou? Co vedlo starší 
žáky k  otevření další tréninkové jednot-
ky? Co považuje trenér žen za klíčový mo-
ment sezóny?  V  čem spočívala Achillova 
pata u  týmu juniorů? Co chybělo mužům 
při klíčových momentech zápasu? Odpo-
vědi nalezne v  hodnoceních trenérů da-
ných kategorií na webu www.fbkot.cz.

Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko
Florbalová přípravka / foto: Archiv FbK Orlicko-Třebovsko

http://www.fbkot.cz/
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SPORTOVIŠTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ 
– KVĚTEN
Veřejnost bude informována o obnovení 
provozu sportovišť na  našich webových 
stránkách a  portálu Města Česká Třebová. 
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby.
www.ekobi.cz
www.peklak.cz
www.zimak-trebova.cz
www.bazen-trebova.cz 

BIKE RESORT PEKLÁK
Sjezdové tratě spolu s  vlekem a  terénními 
kárami – termín uvedení do provozu proza-
tím není znám, otevření proběhne v souladu 
s nařízením vlády ČR.

ONLINE TRÉNINKY TANEČNÍ ŠKOLY
Vzhledem k situaci, která nastala, nemůže Ta-
neční škola Česká Třebová, stejně jako ostatní 
sportovní oddíly bohužel trénovat společně. 
Aby naši tanečníci neztratili během této vy-
nucené přestávky získanou formu, připravu-
je Taneční škola výuku nadále, a  to formou 
online videotréninků. 
Již v pondělí 16. 3. jsme začali v 18:30 společ-
nou rozcvičkou – abychom nezakrněli a ne-
zkrátily se nám šlachy. Každý další pracovní 
den jsme přinesli premiéru tréninkového vi-
dea, kterých je k dnešku již deset. 
Tato videa jsou univerzální, zdarma a určená 
nejen pro naše tanečníky, ale i  pro širokou 
veřejnost. Jsou formou společného sledo-
vání zveřejňována na  veřejné facebookové 
skupině Taneční školy. 
Tabata, strečink, posilování, cvičení s ma-
lými dětmi, workouty, box, cardio – to je 
široká škála tréninkových stylů pod vede-

ním profesionálních lektorů, které je mož-
né s námi zdarma absolvovat. 
Na jednotlivých neveřejných facebookových 
skupinách našich oddílů potom bez přeru-
šení pokračuje online výuka a  procvičování 
letošních soutěžních choreografií.
Odkazy na  facebookovou skupinu i  ar-
chiv jednotlivých videotréninků najdete 
na www.skola-ct.cz. Společně to zvládneme!

Šárka a Jaroslav Prossovi, 
Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY  
PŘI SPORTOVÁNÍ  
NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH

Žádáme návštěvníky městských sportovišť, 
aby v  zájmu vlastního bezpečí i  bezpečí 
ostatních dodržovali níže uvedené podmín-
ky.
• Nošení ochranných prostředků dýchacích 

cest (nos a ústa), které brání šíření kapének, 
a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy 
jsou sportující osoby, popřípadě skupina 
společně sportujících osob, odděleny od ji-
ných osob fyzickou překážkou (např. stě-
na nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 
2 metry.

• Společně sportují jen dvě osoby, s  výjim-
kou členů domácnosti, popřípadě při spor-
tování od  jiných osob zachovávají odstup 
nejméně 2 metry.

• Nejsou využívány související vnitřní pro-
story sportoviště, zejména společné šat-
ny, umývárny, sprchy a  podobná zařízení, 
ve kterých by nebyly plněny shora uvedené 
podmínky, včetně cesty za  účelem tohoto 
sportování.

• Kolektivní sporty, při kterých nelze dodržet 
výše uvedené podmínky, se omezují.

Jiří Holý, mediální asistent města

14. ROČNÍK MĚSTSKÉ HOKEJOVÉ 
LIGY SKONČIL BEZ VÍTĚZE
Sezona CHL 2019/2020 byla ukončena bez 
vyhlášení vítěze a  výsledku, protože nebylo 
možné dohrát všechny zápasy rozhodující 
3. části. Sezona 2020/2021 na  zimním sta-
dionu ponese opět název 14. ročník O pohár 
starostky města Česká Třebová. 

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz


