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ZÁŘIJOVÝ ZPRAVODAJ
Za dveřmi je konec léta a začátek školního roku pro děti, ale i pro seniory, kteří
využijí nabídku DDM Kamarád a zapíší
se na Univerzitu třetího věku (strana
24 a 25).
Čeká nás šestnáctý ročník mezinárodního varhanního festivalu, jenž je věnován
patronovi Zdeňku Pololáníkovi k jeho
životnímu jubileu. Slavit se bude také
75. výročí založení místní „železniční”
školy, a to 25. a 26. září.
Kalendář je plný velkého množství dalších akcí, ale už v době přípravy zpravodaje se objevily zprávy, že budou opět
zavedena opatření proti šíření koronaviru, sledujte proto veřejnoprávní média,
stránky Ministerstva zdravotnictví ČR
a jiné důvěryhodné zdroje.
Příjemné (babí) léto a pevné zdraví vám
přeje

ZÁŘÍ 2020
Titulní strana almanachu
k letošnímu výročí školy.
Autorem kresby
je Bohuslav Špaček.

Hana Sychrová, redaktorka

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny jsou pro okres Ústí nad Orlicí (podle sídla školy) stanoveny v období
od 15. února do 21. února 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
1. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka
1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Alica Hudečeková,
odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

NA OSLAVÁCH PŘEDSTAVÍME NOVÉ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
S ŘÍZENÍM PROVOZU
„Naše škola, v minulosti známá jako železniční průmyslovka, slaví 75 let od svého založení. Oslavy měly proběhnout již v červnu, nicméně kvůli složité situaci jsme byli nuceni je odložit. Posunuli jsme je na září, což více odpovídá výročí, tehdy začala fungovat
Státní mistrovská škola strojnická, byl první školní rok. Připomínáme si významné jubileum školy, která má v České Třebové dlouhou tradici a významné postavení v regionálním vzdělávacím systému,” řekl na úvod rozhovoru Jan Kovář, ředitel VOŠ a SŠT
Česká Třebová.
Jak škola důležité jubileum oslaví?
Nejen absolventi se mohou těšit na velice bohatý program, který začíná v pátek 25. září konferencí Cesty budoucnosti. Konference, která se zaměřuje na dopravu, proběhne od 17 hodin
v kulturním sále na Skalce. Vystoupí zde renomovaní odborníci z mnoha oblastí železniční
dopravy. V průběhu konference bude také slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci mezi naší školou a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. V sobotu 26. září
bude možná prohlídka stávajících výukových prostor areálů na Habrmanově ulici i v areálu
na Skalce. Nebude chybět výstava historických fotografií a přednášky Martina Šebely o historii školy. V doprovodném programu je i možnost svézt se malou zahradní železnicí, která bude
postavena v areálu na Habrmance. Tamtéž budeme v 10 hodin otevírat nové velké modelové
kolejiště s řízením provozu.
Oficiální zahájení oslav je naplánováno na sobotu, v jednu hodinu po poledni. Poté půjde průvod z Habrmanovy ulice směrem do centra města až do areálu na Skalce.
Program bude pokračovat až do večerních hodin, a to ve spolupráci s Pardubickým krajem
a Českými drahami. Pardubický kraj v letošním roce slaví 20 let a jako poslední zastávku oslav
si vybral právě 75. výročí od založení naší školy. Návštěvníci budou moci využít jak prohlídku
prostor školy, tak i poslechnout si řadu zajímavých kapel, ochutnat regionální potraviny či
se seznámit s technikou integrovaného záchranného systému. Kompletní program budeme
představovat postupně, ale určitě se máte na co těšit.
pokračování rozhovoru na straně 10 >
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Vážení spoluobčané,
nemohu svůj příspěvek začít jinak než slovy
klasika: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným.“ Letošní čas dovolených neprožíváme úplně podle našich představ. Nejen
že koronavirová pandemie znemožnila řadě
lidí vycestovat na dovolenou do zahraničí,
a když, tak s řadou opatření, ale i ti, kteří zůstali doma, mají vrásky na čele.
V našem městě hlavně proto, že je svíráno
celou řadou dopravních omezení způsobených rekonstrukcemi pozemních komunikací. Věřte, že ani mě tento současný stav
ve Třebové netěší. Způsobuje řadu problémů, které často nelze ani předvídat. Dovolím
si však připomenout, že společně probíhají
rekonstrukce obecních, ale též krajských komunikací, a o termínech těchto krajských realizací město nerozhoduje. Uvědomme si ale,
že veškeré prováděné opravy jsou žádoucí,
v řadě případů nutné, a že nakonec přece jen
povedou ke spokojenosti nás všech. Vážení
občané, prosím, vydržme dočasné nepohodlí a komplikace, celkový výsledek určitě bude
stát za to.
Ke klidnému průběhu léta nepřispívá ani počasí. Sužující vedra jsou střídána přívalovými
dešti, kvůli kterým mají plné ruce práce složky integrovaného záchranného systému. Jim
všem patří poděkování za to, že operativně
řeší nastalé komplikace a přispívají k odstraňování následků nepříznivého počasí.
A poněkud nešťastná je i situace s onemocněním COVID-19. Nejen kvůli výše zmíněnému omezení letních dovolených, ale zejména kvůli znovu narůstajícím případům. Proto
nás od září čekají další nepříjemná opatření.
Od 1. 9. budeme muset opět povinně nasadit roušky v hromadné dopravě a ve všech
vnitřních prostorách, vč. těch společných
ve školách. V médiích narůstá intenzita zpráv
o koronaviru, denně jsme vystavování informacím o tom, že koronavirus opět nabývá
na síle. Pojďme, prosím, uprostřed tohoto
koronavirového šílenství používat zdravý
rozum. Předcházejme virovým onemocněním jako kdykoliv jindy, dbejme na hygienu
a zbytečně se nevystavujme riziku přenosu.
Celá situace se tak dá zvládnout.
1. září začíná nový školní rok. Přeji všem –
pedagogům, žákům i jejich rodičům, aby byl
pokud možno klidnější než ten loňský a aby
byl úspěšný.
Vám všem, vážení spoluobčané, pak přeji
pevné zdraví a pevné nervy.
S úctou

CENU STOČNÉHO PRO ROKY 2019 A 2020
ZADOTUJE VODÁRENSKÁ ZE SVÉHO
Vodárenská společnost Česká Třebová stála počátkem letošního roku před závažným
rozhodnutím ve věci ceny stočného, která byla pro rok 2020 stanovena řádným výpočtem dle stanovených pravidel na 29,30 Kč/m3 bez DPH.
V období dešťů není možné všechnu srážkovou vodu nateklou do jednotné kanalizace odvést na ČOV a tam vyčistit. Z tohoto důvodu je vybudována v ČOV odlehčovací komora, přes
kterou se část mechanicky předčištěné odpadní vody odvádí do řeky. Ministerstvo životního
prostředí prosadilo koncem roku 2019 změnu v poplatcích, které musíme platit za vypouštění těchto odlehčených odpadních vod z ČOV. Změna bohužel platí zpětně od 1. 1. 2019 a jen
za rok 2019 to pro Vodárenskou znamená zaplatit navíc 1,736 milionu Kč. Tuto sumu bychom
normálně mohli zahrnout do ceny za stočné, ale zpětně to udělat nelze.
Vzhledem k tomu, že všechny podklady pro zmíněný poplatek byly známy až počátkem roku
2020, nebylo možné započítat ani v letošním roce tyto neočekávané náklady do ceny stočného. Město se prostřednictvím valné hromady rozhodlo na základě doporučení dozorčí rady
v letošním roce stanovenou cenu stočného ani ve druhém pololetí nezdražovat, protože bychom tím zvýšili finanční zátěž občanů, kteří i tak musí řešit nepříjemné dopady koronavirové
krize.
Zvýšené náklady proto ponese za roky 2019 a 2020 Vodárenská společnost. Tím sice dojde
ke zhoršení hospodářského výsledku firmy, ale veřejnost to nepocítí. Do ceny stočného za rok
2021 už pak bude tento poplatek započítán. Zároveň však začala Vodárenská společnost dělat taková opatření, aby bylo množství odlehčených odpadních vod vypouštěných z čistírny
rychle snižováno. Napomůže tomu např. i změna odvodu dešťových vod při rekonstrukci železničního uzlu, na které jsme se s investorem (Správa železnic) dohodli. V rámci rekonstrukce
uzlu budou provedeny takové investiční úpravy, že se množství dešťové vody odváděné ze
železnice sníží ze současných 800 litrů/s na 70 litrů/s.
Podobně chceme nepříjemný vliv těchto plateb na cenu stočného snižovat i do budoucna.
Dalibor Zelený, místostarosta města
Vlastimil Hruška, předseda dozorčí rady Vodárenské společnosti

Rekonstrukce ulice Hýblova / foto: Hana Sychrová

Magdaléna Peterková, starostka města

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V ULICI HÝBLOVA
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběrové
řízení na funkci jednatele městské společnosti TEZA. Přihlášky lze zasílat ve lhůtě
do 25. 9. 2020. Kvalifikační požadavky a povinné náležitosti přihlášky jsou zveřejněny
na úřední desce a webových stránkách města (www.ceska-trebova.cz). Bližší informace
poskytne sekretariát města, tel.: 465 500 114.
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Od konce července je uzavřena Hýblova ulice v úseku mezi světelnou křižovatkou a křižovatkou s ulicí Klácelova. Po dobu této uzavírky, tedy do 31. 10. 2020, byl změněn směr jízdy v části ulice Podbranská mezi silnící I/14 a křižovatkou s ulicí na Chmelnici. Oprava vozovky
v tomto úseku probíhá v rámci „Rekonstukce III/31512 Česká Třebová – průtah, most“, která
je investiční akcí Pardubického kraje, který je vlastníkem komunikace. Díky koordinaci města
Česká Třebová a Pardubického kraje v oblasti probíhají také výměny veřejného osvětlení a rekonstrukce chodníků. Další práce probíhají v režii majitelů datových sítí a energetiků. Všechny
zmiňované stavební práce prozatím probíhají dle plánu a pravděpodobně tak budou dokončeny v termínu, tedy nejpozději počátkem listopadu tohoto roku, kdy bude v blízkosti probíhat jubilejní 60. Jabkancová pouť.
Jiří Holý, mediální asistent města
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech:
pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Hlasování se v našem městě uskuteční v sedmnácti volebních okrscích:
Okrsek č.
1. Základní škola Ústecká 598 – Parník
2. Orlík – kompresory, Kubelkova ulice 497
3. Gymnázium, Tyršovo náměstí 970
4. Chalupa U Kostelíčka č. p. 431
5. Základní škola Habrmanova ulice 1500
6. Základní škola Habrmanova ulice 1500
7. Malá scéna, Mlýnská ulice – klubovna
8. Malá scéna, Sadová ul. 156
9. Základní škola Nádražní ulice 200
10. ZŠ Nádražní – budova v Komenského ul. 417
11. Základní škola Nádražní ulice 200
12. Týdenní stacionář, Lhotka 172 POZOR ZMĚNA! (budova za bývalou ZŠ Lhotka)
13. Základní škola Ústecká 598 – Parník
14. Knihovna Skuhrov 48
15. Kulturní jizba Svinná 19
16. Knihovna Kozlov 1
17. Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí, nám. 17. listopadu 2062 (bývalá ZŠ praktická)
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň v druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby
vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může hlasovat pouze
státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje v jakémkoliv volebním
okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji, či u zastupitelského úřadu
v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze požádat dvěma způsoby:
PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (volič zapsaný ve stálém seznamu voličů v České
Třebové žádá u Městského úřadu Česká Třebová, oddělení správních činností, Staré náměstí
78, 560 02 Česká Třebová), a to nejpozději do pátku 25. září 2020. Žádost v listinné podobě
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče. Současně upozorňujeme
na skutečnost, že žádost zaslaná e-mailem a opatřená uznávaným elektronickým podpisem
voliče nesplňuje potřebné náležitosti.
OSOBNĚ – obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o ústní žádosti po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin na Městském úřadě Česká Třebová,
Staré náměstí 78, oddělení správních činností – kancelář evidence obyvatel (2. poschodí,
č. dveří 220).
Voličské průkazy se mohou vydávat:
• osobně voliči,
• osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc však musí být
opatřena ověřeným podpisem voliče,
• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle.
POZOR!
• Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.
• Obecní úřad může voličský průkaz pro hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje vydat nově také voliči s trvalým pobytem v obci, u něhož má ve stálém seznamu voličů poznámku o jeho zápisu ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí,
neboť v krajských volbách může volič hlasovat na voličský průkaz pouze na území ČR, a to
výhradně ve volebním obvodu kraje, na jehož území má volič místo trvalého pobytu.

SEKTOROVÉ SEČENÍ TRAVNATÝCH
PLOCH V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Pozornější občané si jistě již všimli, že některé plochy v našem městě jsou v letošním roce
sekány méně, než bylo v letech předchozích
obvyklé. S ohledem na měnící se klimatické podmínky totiž město Česká Třebová
přistupuje k novému způsobu ošetřování
travnatých ploch ve městě. Jedná se o tzv.
sektorové sečení, kdy se část trávníku
na vybraných místech nechá dočasně neposekaná. Tato metoda se v poslední době
osvědčila v mnoha městech a stala se novým
evropským trendem. Častěji jsou sečeny porosty především podél cest, v okolí laviček
a na dalších intenzivně využívaných místech.
Jiné, ucelenější plochy, jsou sekány v delších
intervalech, aby zde mohly vykvést luční květiny a proběhnout vývoj hmyzu. Tím, že se
trávníky sekají tímto způsobem, se zlepšuje
mikroklima ve městě a plochy lépe zadržují
vodu. Časté a opakované sečení naopak vysušuje plochy a ničí životní prostředí pro živočichy a rostliny. Sektorový způsob sečení
se zavádí zejména v městských parcích, kde
vznikají lokality podobné loukám.
Jiří Holý, mediální asistent města

Žádáme všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost Oznámení o době a místu konání voleb, které podrobně informuje
o jednotlivých volebních okrscích, volebních
místnostech a číslech popisných spadajících
do jednotlivých okrsků.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů městský úřad (evidenci
obyvatelstva) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle dva
své členy s přenosnou hlasovací schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek je možno nahlásit předem na tel. č.
465 500 122 nebo 465 500 123.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny před dnem voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky také ve volební místnosti.
Důležitá informace ze stránek Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz):
Ministerstvo vnitra po diskuzi se zástupci
politických stran zastoupených v Poslanecké
sněmovně dokončuje návrh zákona, který
by umožnil hlasovat v podzimních volbách
i osobám v izolaci a karanténě z důvodu šíření nového typu koronaviru. V nejbližších
týdnech bude návrh předložen k projednání
vládě a komorám Parlamentu České republiky. Další informace budou průběžně zveřejňovány.
Věra Pirklová, tajemnice MěÚ
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JAK DOPADLA ANKETA OIK TV?

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Od začátku června do konce července roku 2020 probíhala v našem městě anketa týkající se
místního vysílání OIK TV. Dotazník byl otištěn ve dvou vydáních Českotřebovského zpravodaje a dostupný na několika veřejných místech. Pro snadnější dostupnost bylo možné anketu
vyplnit také online. Nyní jsou již její výsledky známy a také kompletně zpřístupněny veřejnosti na webu města Česká Třebová. Jaké jsou hlavní závěry ankety?
Celkem bylo odevzdáno 141 dotazníků (Zúčastnilo se tedy 1,2 % obyvatel města, kteří jsou
starší 18 let). Věkové složení respondentů bylo pestré, což dokládá skutečnost, že každá ze
šesti věkových kategorií, které byly vymezeny pro účely šetření, byla zastoupena minimálně
desíti procenty respondentů. Celkem 78 % dotazovaných odpovědělo, že je uživatelem videoobsahu OIK TV, zatímco opačnou odpověď uvedlo 22 % respondentů. Jako svůj primární
zdroj informací o dění ve městě uvedlo OIK TV 43 % respondentů, přičemž závislost na informacích z OIK TV stoupala společně s věkem respondenta.
Dotazovaní dále uvedli, že nejčastěji sledují vysílání OIK TV prostřednictvím televize. Počet
televizních diváků násobně převýšil počty sledujících na Facebooku, You Tube a webu OIK TV.
Nejvíce sledovaným pořadem jsou podle odpovědí účastníků průzkumu Zprávy z regionu.
Podle výsledků šetření většina diváků OIK TV tuto stanici sleduje méně než jednou týdně.
Spokojenost s periodicitou zpráv ve vysílání regionální televize pak vyjádřilo celkem 65 % respondentů. S programovou skladbou a obsahovou náplní bylo spokojeno 47 % respondentů.
Podle výsledků průzkumu celkem 124 respondentů uvedlo, že získává informace především
ze sociálních sítí a aplikací města. Následovalo OIK TV (104 respondentů), Českotřebovský
zpravodaj (93 respondentů), web města (74 respondentů) a úřední deska (65 respondentů). Jiná online média využívá při získávání informací 95 respondentů a jiné tiskové zdroje
88 dotazovaných. Účastníci průzkumu byli také dotazování na svoji spokojenost s jednotlivými médii, která měli ohodnotit jako ve škole. Sociální sítě a aplikace města (průměrná
hodnota 1,31) dostaly pomyslnou jedničku, zatímco web města (průměrná hodnota 2,81),
Českotřebovský zpravodaj (průměrná hodnota 2,94), OIK TV (průměrná hodnota 3,29) se se
svým průměrem pohybovaly okolo čísla tři. Nejhůře hodnoceným zdrojem informací byla
úřední deska (průměrná hodnota 4,20), která však ze své podstaty plní jiné úkoly než dříve
zmiňované zdroje. Jiná online a tištená média, jako je Orlický deník, Českotřebovský deník
nebo portál Orlicky.net, lze školskou terminologií označit za chvalitebné. Mezi tématy, která
respondenty nejvíce zajímají, bylo nejčastěji zmiňováno dění ve městě, jako jsou například
připravované investiční akce.
V závěrečné otevřené otázce vyjádřila třetina respondentů svůj pocit nedostatku zpráv
z České Třebové na úkor ostatních měst. Další respondenti se pak domáhali častější frekvence a větší aktuálnosti zpráv, doplnění služby teletextu anebo přispěli vlastním návrhem
na zlepšení. Mezi nápady na nové formáty a témata bylo nejčastěji zmiňováno zpravodajství
z příspěvkových organizací města a podnikatelského prostředí, pořady zaměřené na historii
města a krimi, přímé přenosy z jednání zastupitelstva nebo sportovních a kulturních akcí.
Výstupy dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro další zkvalitnění obsahové
náplně, nastavení vhodné programové nabídky a umožnění lépe využít finanční prostředky
a formovat obsah vysílání. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, za spolupráci a projevený
zájem.
Jiří Holý, mediální asistent města

REGION ORLICKO – TŘEBOVSKO
SLAVÍ 20 LET
V roce 2020 slaví Region Orlicko – Třebovsko
významné výročí 20 let od svého založení.
Region k této příležitosti připravuje hlavní
oslavy na pátek 11. září 2020 od 16 hodin
ve sportovním areálu v Dlouhé Třebové.
Na programu bude vystoupení imitátora
Václava Faltuse s kouzelníkem, kapely Olympic revival z Havířova, České besedy z Třebovice a Lukavice, taneční vystoupení místních
dlouhotřebovských souborů a bohaté občerstvení. Součástí oslav bude tradiční cyklojízda se starosty členských obcí a měst. Kromě
slavnostního odpoledne region připravuje
velkoformátovou prezentaci dvacetileté činnosti ve fotografiích.
Pojeďte s námi do Dlouhé Třebové a slavte
s regionem!
Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
zve
Petr Hájek, předseda svazku obcí
a PhDr. Jana Staňková
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• Jednání Zastupitelstva města Česká
Třebová je naplánováno na 14. září 2020
v budově městského muzea od 15 hodin.
• Veřejnost již může užívat nové dětské
hřiště na Trávníku. V tomto roce probíhala na sídlišti Trávník stavba dětského hřiště, která měla být dokončena na podzim
letošního roku. Vzhledem ke skutečnosti,
že práce na stavbě jsou již dokončeny, byl
na žádost města odborem výstavby udělen souhlas s předčasným užíváním. Toto
rozhodnutí je již v platnosti, a to až do kolaudace, která proběhne v listopadu tohoto
roku.
Jiří Holý, mediální asistent města

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
70 let
Bergr Josef 9. 9. 1950 Parník
Lopour Jaroslav 13. 9. 1950 Česká Třebová
Gardiánová Věra 15. 9. 1950 Česká Třebová
Michnová Mária 18. 9. 1950 Česká Třebová
Bystroňová Věra 20. 9. 1950 Česká Třebová
Kučerová Anna 21. 9. 1950 Skuhrov
Kopecký Oldřich 22. 9. 1950 Česká Třebová
Červinka Jan 25. 9. 1950 Parník
75 let
Kalousková Dana 20. 9. 1945 Parník
Blažková Eliška 26. 9. 1945 Parník
Kobza Antonín 28. 9. 1945 Česká Třebová
Simon Stanislav 28. 9. 1945 Česká Třebová
Langerová Eva 29. 9. 1945 Lhotka
80 let
Venclová Ludmila 2. 9. 1940 Česká Třebová
Gáblerová Marie 11. 9. 1940 Česká Třebová
Štyrská Marie 12. 9. 1940 Parník
Mgr. Kučík Vladislav 19. 9. 1940 Česká Třebová
Borková Jaroslava 27. 9. 1940 Česká Třebová
Koníček Václav 27. 9. 1940 Česká Třebová
85 let
Gregar Emanuel 17. 9. 1935 Česká Třebová
Tesařová Jana 20. 9. 1935 Parník
90 let
Doubrava Miloslav 3. 9. 1930 Česká Třebová
91 let
Kudlíková Anežka 9. 9. 1929 Česká Třebová
Krátká Marie 12. 9. 1929 Česká Třebová
92 let
Kupková Věra 30. 9. 1928 Česká Třebová
93 let
Beranová Františka 4. 9. 1927 Česká Třebová
Štarmanová Aloisie 6. 9. 1927 Lhotka
Pásková Jarmila 18. 9. 1927 Parník
94 let
Nováková Emilie 11. 9. 1926 Česká Třebová
97 let
Flídrová Drahoslava 23. 9. 1923 Česká Třebová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
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POMOCNOU RUKU PRO VÁS
A VAŠE STAVEBNÍ ZÁMĚRY
NABÍZÍME I PO PRÁZDNINÁCH
Město Česká Třebová i nadále nabízí zájemcům možnost konzultace svého stavebního
záměru s městským architektem Ing. arch.
Martinem Hájkem ještě před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. Konzultace probíhají každou druhou středu v měsíci
od 13:00 do 14:30 v jednací místnosti oddělení správních činností (vstup přes kancelář
č. dveří 210 „občanské průkazy, cestovní
doklady“). Nejbližším termínem konání je
tedy středa 9. září.
Jiří Holý, mediální asistent města

SŇATKY
Lukáš Müller, Česká Třebová
a Helena Jeníková, Česká Třebová

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
PROČ SE 27 STATEČNÝCH ROZHODLO K 15. 7. 2020 PODAT JEDNOSTRANNOU
VÝPOVĚĎ KOALIČNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI VE MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018–2022
Zřejmě jsme získali podobnou zkušenost jako jiné menší strany v koalicích. Nedokázali jsme
ovlivnit takřka nic a ztratili jsme i pocit, že se můžeme dočkat změny.
Pokusíme se definovat hlavní důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedou:
1. Transparentnost jsme si nepředstavovali pouze jako splnění zákonných povinností, ale
opravdové zpřístupnění dostupných informací občanům.
2. S péčí řádného hospodáře… to jsme vnímali tak, že budeme přistupovat k nakládání s majetkem města a jeho financemi obdobně, jako se snaží hospodařit každý rozumný člověk.
3. Výsledek voleb jsme vnímali jako volání občanů po změně. Chápali jsme to nejen jako změnu v obsazení nejvyšších pozic ve vedení města, ale i v systému a stylu jednání. Doufali jsme,
že snad dojde i na změnu jednatele společnosti TEZA s.r.o. Bohužel ani tuto záležitost podporovanou i velkou částí veřejnosti se nám nepodařilo prosadit.
4. Proklamované zlepšení komunikace nejen se zastupiteli, ale především s občany není jen
o zřízení facebookových stránek. Ani záměr na zřízení grilovišť nebyl projednán v koalici,
v radě a nezeptali jsme se na názor zastupitelů a občanů.
5. Nechceme se nezaslouženě podílet na úspěších, ale ani na nezdarech naší koalice, když
nejsme seznámeni s probíhajícími akcemi a dozvídáme se o nich až z tisku nebo od občanů.
Soňa Mužíková a Aleš Spirman, 27 statečných

Jaroslav Silberník, Přívrat
a Ing. Martina Pleskotová, Přívrat
Roman Doležal, Přívrat
a Hana Opatřilová, Česká Třebová
Milan Maršálek, Česká Třebová
a Ludmila Hurtová, Česká Třebová
Luboš Teper, Moravská Třebová
a Michaela Danielová, Česká Třebová
Jan Škoda, Česká Třebová
a Veronika Horáková, Česká Třebová
Patrik Kučera, Česká Třebová
a Romana Víchová, Česká Třebová
Gratulujeme novomanželům.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jan a Alexandra Sokolovi s dcerou Amálií
Ion Girnet a Lucie Vrobelová
s dcerou Evelínou

Spanilá jízda vojenské historické techniky okresem Ústí nad Orlicí v sobotu 15. 8. 2020 v České Třebové.
Akci pořádalo Vojenské muzeum Králíky / foto: Michal Horák

Filip Švehlík a Denisa Klaclová
s dcerou Theou
Josef Hošpes a Kristýna Bartoňková
se synem Josefem
Jaroslav Bartošek a Lenka Vrátná
s dcerou Kateřinou
Martin Voleský a Iveta Eliášová
se synem Williamem
Miroslav Sterenčák a Jana Jokešová
s dcerou Nelou
Jiří a Dominika Svatošovi s dcerou Elenou
Lukáš a Hana Smejkalovi
se synem Martinem a dcerou Eliškou
Jaromír a Kateřina Bednářovi
s dcerou Eliškou
Miroslav Kameník a Kateřina Oppitzová
se synem Matyášem
Jan Pecháček a Veronika Němcová
s dcerou Amálií
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Dne 10. září 2020 uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek
a dědeček,
pan Wladyslav Bobela.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

vzpomínku.
Vzpomíná: rodina.

Dne 28. srpna 2020
uplynulo 10 let
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá manželka,
maminka, babička
a prababička,
paní Jarmila Hušková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi tichou

Dne 4. září 2020 uplyne
17 let ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka, dcera,
sestra a teta, paní
Jana Vyhnálková.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 25. září 2020
uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka
a babička, paní
Marie Hrazděrová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.

Prosím, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. září 2020 uplyne
20 let od doby, kdy nás
opustil tatínek
a dědeček, profesor
Josef Vohralík.
Stále vzpomínáme
a děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
S láskou děti s rodinami.

Dne 20. září 2020 uplyne 6 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš
drahý tatínek a dědeček, pan Jan Švíř.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: děti s rodinami.

Dne 3. září 2020 uplyne
6 let od úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky,
paní Věry Salivarové.
Zůstává
v našich srdcích.
Syn a dcera s rodinami.

Dne 10. září 2020
uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Vašíček.
Děkujeme všem, kdo
mu věnují tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: manželka, syn s rodinou.

Dne 20. září 2020
uplyne 9. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jiří Bělina.
Děkujeme všem,
kteří vzpomínají s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 3. září 2020 uplyne
5 let od úmrtí našeho
milovaného tatínka
a dědečka, pana
Vladimíra Hampla.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu
společně s námi tichou
vzpomínku.
Marcela, Vladimír a Ivana s rodinami.
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Dne 18. ledna a 10. září tohoto roku
je tomu 30 let, kdy nás opustili
manželé
Jindřich a Marie Vostárkovi.
Vděčnost a láska za jejich starost
o celou rodinu navždy zůstane
v našich srdcích.
Dcery Hana a Jindřiška s rodinami.

V srpnu uplynulo
smutných 10 let,
kdy nás opustila paní
Miluška Malečková.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 30. září 2020
uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
tak náhle opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička,
švagrová a teta, paní
Růžena Mikolecká.
Stále vzpomíná manžel, dcery a vnoučata.

Dne 30. září 2020 uplyne 5 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav Mašek.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKY / ZÁŘÍ 2020

Dne 28. září 2020
uplyne 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka,
maminka a babička,
paní Jarmila Vejdová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Otakar, manžel,
Soňa, dcera s rodinou, Oto, syn s rodinou.

Dne 12. září 2020 uplyne
5 roků od úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a strýce,
pana Jiřího Hurta,
vášnivého rybáře, který
miloval život. Zůstává
v našich srdcích živý,
protože láska je silnější
než smrt.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera.

Dne 1. září 2020 uplyne
13 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka,
babička a prababička,
paní Libuše Matějková.
S láskou vzpomínáme
a děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Vzpomíná: syn s rodinou.

ÚMRTÍ
Václav Skala (90 let), Česká Třebová
Marie Trýsková (89 let), Česká Třebová
Danuše Rovná (78 let), Česká Třebová
Mikulaš Peľo (80 let), Česká Třebová
Jaroslav Nečas (73let), Česká Třebová
Bohuslav Štusák (74 let), Česká Třebová
Libuše Vaňousová (76 let), Česká Třebová
Božena Rybková (90 let), Česká Třebová
Božena Zimová (77 let), Česká Třebová
Ladislav Miko (60 let), Pardubice
Alenka Dostálová (82 let), Česká Třebová
Miroslava Beranová (93 let), Česká Třebová
Vzpomínáme.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci poděkovat poctivému
anonymnímu nálezci za vrácení ztracených
osobních dokladů včetně peněženky a platebních karet na městskou policii v České
Třebové. Je dobře, že takoví lidé jsou ještě
mezi námi.

Dne 8. září 2020 uplyne
3. rok plný vzpomínek
na našeho drahého
manžela, tatínka
a dědečka, pana
Bohumila Kratochvíla.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 18. září 2020
uplyne šest smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek
a dědeček,
pan Jiří Musílek.
S láskou vzpomíná manželka, synové a vnučka.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 15. září 2020
uplyne 10 smutných let
od tragického úmrtí našich rodičů
a prarodičů,
paní Hany Nádvorníkové
a pana Františka Nádvorníka.
Všichni, kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

ZA JAROSLAVEM NEČASEM
Dne 5. srpna 2020 se nejen českotřebovský
evangelický sbor, ale i široká veřejnost rozloučily s bratrem Jaroslavem Nečasem, evangelickým farářem ve výslužbě. Zemřel nečekaně 26. července 2020 ve věku 73 let.
Z politických důvodů nemohl studovat, vyučil se nástrojařem. Pracoval manuálně a celý
svůj život měl úctu k lidem, kteří pracují rukama. Miloval turistiku, historii a sport, kdy například v tenise dosáhl republikové úrovně.
Absolvoval základní vojenskou službu
a po studiu nastoupil v roce 1975 jako vikář
a následně jako farář v Libštátě v Podkrkonoší. V letech 1984–1998 působil ve sboru
v Pardubicích, kde zastával i funkci konseniora Chrudimského seniorátu.
Od roku 1998 až do odchodu do důchodu
působil v České Třebové, kde aktivně pracoval i v ekumenické činnosti v rámci českotřebovských církví. Vyhledávané byly jeho přednášky na teologická témata na katolické faře.
Rád kázal v okolních sborech. Své povolání
faráře nebral jako práci, ale jako poslání.

Živě sledoval sport, politiku i dění ve městě.
V den svého odchodu se ještě zúčastnil bohoslužeb ve svém kostele, který si zamiloval
a kam se rád vracel. Jeho přáním bylo odejít
z tohoto světa rychle a náhle.
Čest jeho památce.
Za farní sbor Českotřebovské církve evangelické
Oldřich Gregar

ZVEME NA KURZY ALFA
Kdo bude od 15. září v úterý přicházet na katolickou faru v Klácelově ulici, zažije cyklus přednášek o základních tématech křesťanství. Setkání začnou vždy v 18:30 posezením u kávy
a něčeho dobrého, po přednášce bude příležitost diskutovat. Jedno proběhne v sobotu
7. listopadu a zazní v něm tři přednášky o Duchu svatém. Kurz skončí 24. listopadu.
Přednášek se ujmou dvě ženy a čtyři muži z katolické farnosti, mezi nimi též farář Miloš Kolovratník. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí ochutnat něco z tohoto náboženství, prohloubit
své znalosti, či si ujasnit, v co vlastně věří a touží věřit. Na kurz se nemusíte předem přihlašovat.
V průběhu se dotkneme otázek lidského štěstí, tajemství Ježíše z Nazareta, víry, bible, modlitby, zla, uzdravení a církve. Bližší údaje viz stránky farnosti: http://farnostct.cz/
Za přípravný tým
Jakub Brdíčko

Bohumil Krpata
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ZPRÁVY Z LINKY 156
CHTĚL NAKUPOVAT, ALE MĚLI ZAVŘENO
Dne 13. 7. 2020 ve 20:30 hodin byla hlídka
MP přivolána k prodejně chovatelských potřeb, kde majitel prodejny přistihl muže, který chtěl zřejmě nakupovat, ale protože bylo
zavřeno, tak rozbil skleněnou výplň dveří.
Věc si na místě převzala Policie ČR.

POPÍJELI, HÁDALI A NAKONEC SE ZRANILI
Dne 15. 7. 2020 ve 0:52 hodin bylo telefonicky oznámeno na služebnu MP, že na sídlišti
Borek v domě čp. 1976 v jednom bytě došlo k hádce. Na místo vyjela hlídka MP, která
na místě zjistila, že se v bytě nejprve popíjelo, pak došlo mezi návštěvníky bytu k hádce
a následně ke zranění. Vzhledem k podezření
ze spáchání trestného činu si věc převzala
Policie ČR.

NAKUPOVAL, ALE PLATIT NECHTĚL
Dne 21. 7. 2020 v 11:41 hodin byla hlídka MP
přivolána do supermarketu Kaufland, kde
byl zadržen muž, který nakoupil zboží, ale
zaplatit nechtěl. Na místě bylo zjištěno, že se
se jedná o občana Slovenské republiky L. G.,
který byl v pátrání. Vzhledem k těmto skutečnostem byl předán na Policii ČR k dalšímu
opatření.

POKŘIKOVALI NA SEBE,
AŽ RUŠILI NOČNÍ KLID
Dne 22. 7. 2020 ve 23:50 hodin zjistila hlídka
MP na ulici Kozlovská skupinu mládeže, která
na sebe pokřikovala tak hlasitě, že docházelo
k rušení nočního klidu. Po zjištění totožnosti
byli aktéři odměněni v příkazním řízení.

PŘI JÍZDĚ NABOURAL DO DOMU
Dne 25. 7. 2020 v 2:30 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v Bezděkově došlo
k dopravní nehodě. Na místo vyjela hlídka
MP. Po příjezdu na místo se zde nikdo nenacházel. Ohledáním okolí hlídka zjistila u jednoho domu ženu a dva muže a nabourané
auto. Na dotaz, co se zde stalo, bylo hlídce
odpovězeno, že neznámý řidič jel s vozidlem
a následně naboural do domu. Na místo byla
přivolána Policie ČR, která si věc převzala.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběrové řízení na místo referent/ka odboru životního prostředí města Česká Třebová pro oblast vodního hospodářství (pracovní poměr na dobu
neurčitou). Přihlášky lze zasílat ve lhůtě
do 15. 9. 2020. Kvalifikační požadavky a povinné náležitosti přihlášky jsou zveřejněny
na úřední desce a webových stránkách města (www.ceska-trebova.cz). Bližší informace
poskytne Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ.
tel.: 465 500 113 a Ing. Ivana Vrbická, vedoucí
odboru životního prostředí, tel.: 465 500 180.
8

PŘI NEVINNÉ PROCHÁZCE SE PSEM
DOŠLO KE ZRANĚNÍ
Dne 27. 7. 2020 ve 21:40 hodin na ulici Polní
venčila svého pejska. Přitom si všimla velkého psa, který byl bez majitele. Proto se otočila a chtěla se vrátit. V tom se pes rozběhl k ní,
její pes se lekl a jak sebou trhl, tak majitelku,
která tuto reakci nečekala, strhl na zem. Při
pádu si způsobila zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření. Věc bude oznámena správnímu orgánu.

ŘÍDILA VOZIDLO,
ALE OPRÁVNĚNÍ K TOMU NEMĚLA
Dne 30. 7. 2020 v 1:52 hodin prováděla hlídka
MP kontrolu ulice U Dvora. Při kontrole bylo
zjištěno vozidlo, jehož posádka se chovala
podezřele. Proto hlídka přistoupila ke kontrole pasažérů vozidla. Hlídka při kontrole
zjistila řidičku D. S., která řídila vozidlo, ale
příslušné oprávnění k řízení nevlastnila. Vozidlo bylo odstaveno a věc byla oznámena
správnímu orgánu.

NEVIDĚL BABIČKU, TAK VYRAZIL DO ÚSTÍ
Dne 1. 8. 2020 o půl desáté oznámil telefonicky na služebnu MP všímavý pán, že u čističky
vod na Lhotce se pohybuje malý chlapec,
který pátrá po své babičce, se kterou byl nakupovat. Hlídka po příjezdu na místo chlapce
naložila a převezla k supermarketu Kaufland,
kde již jen přihlížela šťastnému shledání babičky z vnukem.
Petr Vencl, velitel MP

CO CHYSTÁME
V ŠACHOVÉM KLUBU
PO PRÁZDNINÁCH
2. ročník rapid turnaje
O pohár Maxe Švabinského
V sobotu 5. 9. se bude konat druhý ročník
kozlovského turnaje. Malebná Hospůdka
u Sitařů bude opět hostit šachisty z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Věříme v pěknou účast
alespoň 50 hráčů (tedy podobně jako minulý ročník), kteří se utkají o zajímavé ceny.
Bude se hrát 9 kol a turnaj je otevřen hráčům
všech výkonností a věku – máme přislíbenou
účast minimálně jednoho velmistra, ale dorazí i celá řada amatérů a nadšenců. Hlavním
cílem turnaje je sejít se s přáteli v útulném
prostředí a pěkně si zahrát.
Pro podrobnosti sledujte Facebook stránku
šachového klubu: https://www.facebook.
com/sachyceskatrebova
Šachový kroužek
Od října se znovu naplno rozběhne šachový
kroužek. Jako tradičně se budeme scházet
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v DDM Kamarád na Sadové ulici. Kroužek je otevřen jak
začátečníkům, tak i pokročilým. Chcete, aby
si vaše dítě osvojilo základy šachu? Stačí ho
jen přihlásit na kroužek. Těšíme se na vás.
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

U KŘTU SE SEŠLY OSOBNOSTI
TÝDNE SPORTU
Již přes dvě desítky let si znamenáme
do svých kalendářů, že závěr června patří v České Třebové Týdnu sportu. Přestože
červnové počasí bylo na rozdíl od Vančurova Rozmarného léta akci nakloněné, musím
bohužel souhlasit s památnou větou Rudolfa Hrušínského: „Tento způsob léta zdá se
mi poněkud nešťastným.“ Jak všichni dobře
víme, ten nešťastný způsob léta přišel v podobě viru, který neblaze ovlivnil sportovní
a kulturní dění u nás a způsobil i nekonání
22. ročníku Týdne sportu. Několik měsíců
náročné přípravy a shánění tak přišlo rázem
vniveč. Letošní ročník se měl uskutečnit třetí
týden v červnu s tradičním hostem Josefem
IX. a skupinou Mina. Překvapením středečního večera měl být i křest nového videoklipu
Ženy, dívky, slečny.
Přestože letošní ročník Týdne sportu byl nenávratně odvolán, rozhodli se Luboš Vašina
a Josef IX. tuto dílčí akci 17. června uskutečnit. Ve spolupráci s Hotelem Bravo pozvali
pořadatele a partnery Týdne sportu na speciální koncert, jehož moderování se ujal Vláďa
Slezák. Večer plný písniček Josefa IX. a jeho
hosta Majdy Čejkové roztleskal početné publikum, mezi kterým nechyběli všichni, kteří se každoročně podíleli na přípravě této
sportovně kulturní akce. Večera se zúčastnil
i moderátoři Jan Čenský, Mirek Konvalina,
Petr Jančařík, dále Zbigniew Czendlik, herečka Eva Hrušková, spisovatelka Eva Filipová,
zástupci města a další osobnosti. Za zvuku
hymny Týdne sportu byly připomenuty jeho
minulé ročníky a Vláďa Slezák poděkoval
jeho hlavním organizátorům. Luboš Vašina uvedl, že jedním z důvodů proč se večer
uskutečnil, je i snaha zachovat kontinuitu
Týdne sportu tak, aby v příštím roce mohl
plynule navázat 23. ročníkem. Vyvrcholením
večera bylo zhlédnutí a křest nového videoklipu, který proběhl za asistence Zbigniewa
Czendlika, Josefa IX., Luboše Vašiny a dalších
významných hostů.
Přejme si, aby závěrečný přípitek přinesl
úspěch nejen novému videoklipu, ale i budoucím ročníkům Týdne sportu v České Třebové.
Milan Michalski

www.ceska-trebova.cz
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO HOUSLISTU KARLA HAMPLA
PŘED ZAHAJOVACÍM KONCERTEM NOVÉ SEZÓNY KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Jak vzpomínáte na své hudební začátky
v České Třebové?
Na své hudební začátky vzpomínám velmi rád. Moje maminka je učitelkou hudby,
bylo tedy víceméně jasné, že se budu ubírat podobnou cestou. Chodil jsem do houslí
k panu řediteli Mimrovi, který mě nasměroval na další studium na konzervatoři. Dodnes
čerpám zkušenosti z desetiletého působení
v Komorním orchestru Jaroslava Kociana.
Hudební praxi musíte mnoho let získávat,
nedá se jen tak lehce nabýt.
Jaká byla Vaše hudební cesta, než jste se
dostal až do Žiliny?
Byla to cesta poměrně rozmanitá. Po studiích
na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži jsem studoval obor Hudební management na JAMU v Brně. Paradoxně jsem v této
době nejvíce aktivně vystupoval s různými
orchestry i komorními soubory. Zároveň
jsem však zjišťoval, že budu více inklinovat
k organizování koncertů než jen k aktivní interpretaci. Svět hudby a umělců je velmi specifický. A to mě láká.

Malá Fatra, Strážovské vrchy. Pro mě jako
rodilého Třebováka je velkým odreagováním
cestování vlakem – především, když cesta je
cílem.
Máte svůj manažerský či hudební vzor?
Hudebních vzorů mám několik. Z houslistů
je to například Josef Špaček, který vyniká nejen svou dokonalou hrou, ale i neobyčejnou
skromností. U manažerů nemám prioritního
oblíbence, spíše sleduji to dobré z každého
z nich. Jsou to vrcholní představitelé českých, slovenských i zahraničních orchestrů.
Jste v kontaktu se soubory, v nichž jste
dříve aktivně působil (Ensemble Opera
Diversa, Filharmonie Bohuslava Martinů…)?
Částečně ano, především s Filharmonií Bohuslava Martinů nás pojí dlouholetá spolupráce. V jubilejním roce československé státnosti
(2018) jsme úspěšně spojili naše dva orchestry a uvedli v Žilině Dvořákovu 8. symfonii.
Mnoho hráčů ze Zlína si vzpomnělo, že jsem
s nimi před časem vystupoval jako houslista.

Jste ředitelem Státního komorního orchestru Žilina. Co tato práce obnáší?
Tato práce je velmi rozmanitá a zodpovědná.
Musím se zabývat nejen organizačním vedením orchestru, ale i uměleckým rozvojem,
mezinárodní spoluprací i údržbou našich budov. Setkávám se s mnoha skvělými umělci
z celého světa. Zároveň řeším všechny problémy „od střechy po sklep“. Práce s lidmi je
jednou z nejkrásnějších, zároveň ale jednou
z nejtěžších. Jsem rád, že posláním orchestru
je přinášet kvalitní hudbu – radost a odreagování od našich často složitých životů. Děláme svět lepším prostřednictvím hudby.

Před osmi lety jste uskutečnil několik koncertů na východočeských nádražích. Jak
na tuto zkušenost vzpomínáte?
Byla to velmi zajímavá zkušenost, zvláště
v České Třebové byla velmi úspěšná. Byl to
absolventský výkon mého bakalářského studia hudebního managementu, proto se dnes
na tuto myšlenku dívám s odstupem. Určitě
jsme posunuli vnímání nádražního prostoru více do roviny kulturní. Dnes je už dosti
běžné pořádat koncerty mimo tradiční místa. Jsem rád, že i v České Třebové se přednádražní prostor změnil na koncertní (viz ZUŠ
OPEN).

Čím se odreagováváte od pracovního vytížení?
Určitě je to pravidelný návrat do mého
rodného kraje. Když se rozhlédnete z Kozlovského kopce či zajdete na Palici údolím
Skuhrovského potoka, máte pocit, že je tady
nejkrásnější místo na světě. Zároveň se mi
velmi líbí slovenská příroda v okolí Žiliny –

Jak byste ve zkratce charakterizoval své
hudební partnerky, jež se s Vámi představí na českotřebovském koncertu?
Charakterizoval bych je velmi jednoduše:
krásné a mladé profesionálky, které svým
uměním dokážou vytvořit neopakovatelnou
atmosféru.

Koncert houslisty Karla Hampla a sopranistky Michaely Kubištelové za doprovodu klavíristky Jany Hamplové se uskuteční v úterý 15. září 2020 od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.
Karel Hampl – pochází z České Třebové, houslista, absolvent českotřebovské ZUŠ, konzervatoře v Kroměříži a brněnské JAMU. Během studia na JAMU aktivně působil jako hostující člen
v Ensemble Opera Diversa, ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a ve Vysokoškolském
uměleckém souboru Pardubice. Od roku 2015 pracoval jako manažer Státního komorního
orchestru Žilina. Od letošního února je jeho ředitelem.
Michaela Kubištelová – vynikající slovenská sopranistka. Od roku 2016 externě spolupracuje
s Pražským filharmonickým sborem. Zároveň působí jako pedagožka zpěvu na konzervatoři
v Žilině a aktivně se věnuje koncertní činnosti.
Jana Hamplová – absolvovala konzervatoř v Žilině. Již během studia se úspěšně zúčastnila několika interpretačních soutěží a kurzů. V současné době zastává místo korepetitorky
na konzervatoři v Žilině.
V průběhu večera zazní skladby J. S. Bacha, M. Schneidera-Trnavského, W. A. Mozarta,
G. F. Händela, L. van Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho a Ch. Gounoda.

Co jste si pro nás připravili a chcete něco
vzkázat českotřebovskému publiku?
Připravili jsme výběr skladeb od baroka až
po 20. století. Naším cílem je publikum potěšit. Věřím, že se při poslechu koncertu
uvolní, odpočine a načerpá energii. Zvláště
v této nelehké době se potřebujeme oprostit
od každodenních problémů a situací.
Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Plocek

VOZEJČEK SE VRÁTIL
NA HUDEBNÍ SCÉNU
Čas neúprosně běží a ač se to zdá být jako
včera, 23. listopadu uplynou již dva roky
od doby, kdy se českotřebovský Vozejček
rozloučil dvouhodinovým programem se
svými příznivci v restauraci Pod Skalkou. Večer byl tehdy věnován i zakládajícímu členovi skupiny, kontrabasistovi Petrovi Kovářovi,
který se rozhodl po 17 letech skupinu opustit
a odejít do hudebního důchodu. Tehdy jsme
doufali, že se tříčlenné sdružení opět na českotřebovskou hudební scénu vrátí a povedlo se. Je tak trochu symbolické, že příjmení
členů zůstalo zachováno, jen Petra Kováře
vystřídal na místě kontrabasisty David Kovář. Spolupráce nově utvořeného seskupení
probíhá již několik měsíců a první prověrkou
před domácím publikem mělo být vystoupení na Týdnu sportu. Všechno však bohužel
dopadlo jinak, a tak jsme se znovuzrození
Vozejčku dočkali až v pátek 7. srpna. Před
početným publikem v zahradní restauraci
Národní dům se Vozejček opět rozjel na hudební cestu a ve více než dvouhodinovém
programu připravil posluchačům průřez
mnoha žánry. K dobré večerní pohodě přispěla také výborná kuchyně a bylo možné
si i zatančit. Jsme rádi, že se Vozejček vrátil
a popřejme mu, aby dál rozdával radost
a pohodu.
Milan Michalski
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NA OSLAVÁCH PŘEDSTAVÍME NOVÉ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ S ŘÍZENÍM PROVOZU
pokračování rozhovoru z titulní strany >
Na stránkách školy www.vda.cz je registrační formulář, kde se absolventi mohou
zaregistrovat a objednat si almanach připravený k letošnímu výročí.
Almanach je skutečně rozsáhlý a velice zajímavý. Mimo jiné popisuje historii školy,
zaznamenává rozhovory s absolventy, jejich vzpomínky na studium, včetně např.
Ing. Františka Palíka, CSc., tvůrce návrhu vysokorychlostního vlaku ŠKODA. Shromáždili
jsme i zajímavé vzpomínky na učitele, někdy
až dojemné. Podařilo se nám vytvořit také
seznam všech absolventů od r. 1945 (ze Skalky od roku 2011), kde by se měl každý absolvent najít.
V historii školy se několikrát měnil její
název i nabízené obory, naposledy v roce
2011 došlo ke sloučení dvou subjektů,
a to Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana se Střední
odbornou školou a Středním odborným
učilištěm technických oborů Česká Třebová.
Příští rok tomu bude již deset let, kdy proběhly zcela zásadní změny v životě obou
škol. Přes veškeré potíže, kterými školy procházely, se podařilo udržet v našem městě
velmi kvalitní technické vzdělávání. Žádný
ze středoškolských oborů, i v těch složitých
chvílích, kdy bylo absolventů základních škol
poměrně málo, nezanikl. Škola je polytechnická, v jejím středu zůstává pět maturitních
oborů a tři učební obory, a to chceme držet
i do budoucna. Za největší úspěch považuji
rostoucí zájem studentů i veřejnosti o naše
obory a neustálý zájem firem o naše absolventy. Škola tři roky po sobě nabírá větší
a větší množství žáků střední školy. Ve školním roce 2020-2021 bude školu navštěvovat
více než sedm set žáků.
Dopravních škol je po republice několik,
z těch nejvýznamnějších můžeme vedle
České Třebové jmenovat Břeclav, Děčín,
Prahu, Šumperk a Plzeň.
Dopravní vzdělávání doznalo za posledních
deset let podstatných změn a tradiční školy
začaly hledat nové možnosti a příležitosti.
Atraktivita klasických železničářských oborů
citelně poklesla celostátním přístupem zaměstnavatelů k redukci stavu zaměstnanců.
Tato situace se nyní výrazně mění a zájem
o odborně vzdělané absolventy je veliký.
Kromě tradičních vazeb na železnici v oblasti
dopravy a elektrotechniky můžeme nabídnout mimořádně kvalitní výuku informačních technologií, úspěšné absolventy máme
i v oboru mechanik elektrotechnik a mezi
nábytkáři.
Vedle toho nabízíte učební obory – strojní
mechanik, truhlář a elektrikář.
Jsou pro nás a pro region velmi důležité,
protože mají přímou vazbu na místní zaměstnavatele, se kterými spolupracujeme.
Jsem velice rád, že cítím podporu jak ze
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strany strojírenských, tak elektrotechnických
firem. Teď už se přidávají i firmy z dopravy,
takže jméno školy rezonuje opravdu po celé
republice. Podílíme se na odborné diskusi
k přípravě budoucích zaměstnanců při výstavbě vysokorychlostních tratí, přispíváme
k tématu vzdělávání strojvedoucích atd.
Naším cílem je další rozvoj, který přichází
s počtem žáků, ale musíte udržet i kvalitu.
Poslední dobou nás potěšilo, že řada firem
označuje naše absolventy za velice schopné
a dobře připravené.
Letos končí vyšší studium, kde byl nízký
zájem studentů v konkurenci vysokých
škol.
Ač neradi, tak jsme jej pragmaticky museli
uzavřít. Teď v srpnu složí zkoušky poslední
studenti z vyšší odborné školy, obor Logistika a management, Sociální práce skončila
již v červnu. V této souvislosti se změní název
školy, počítáme s tím, že po dohodě se zřizovatelem k tomu dojde od příštího školního
roku. Plánujeme připravit novou marketingovou značku školy, logo, web atd.
V nedávné době jste investovali do rozvoje jednotlivých učeben, jak z vlastních
zdrojů, tak přímých dotací Pardubického
kraje nebo darů regionálních firem.
Snažíme se postupně modernizovat učebny
pro všechny obory. Vzniklo několik učeben
a dílen pro výuku elektrotechniky, datových
22. 3. 2019 CISCO IoT / foto: archiv školy

sítí a programování, dokončujeme dopravní
sál s řízením provozu i simulátor lokomotivy.
Z projektů investujeme do strojního vybavení v areálu na Skalce a do bydlení našich žáků
na Domově mládeže. Již několik let po částech renovujeme pokoje a zlepšujeme tak
komfort pro užívání. Naše datová síť obsahuje téměř 350 počítačů, takže jenom základní
obměna podle amortizace tohoto vybavení
je každoročně náročná. S rostoucím počtem
žáků budeme realizovat další dílny odborného výcviku hlavně v oblasti elektro. Rádi
bychom také jednou investovali do programovatelných obráběcích strojů.
Většinou v listopadu probíhá Den otevřených dveří, kdy se uchazeči o studium
mají možnost seznámit se školou.
Ano a v řadě projektových dnů, které na podzim poběží, se tady vystřídá i několik škol,
které si přijdou vyzkoušet různé dovednosti. Spolupracujeme se základními a středními školami, kromě českotřebovských škol
můžeme jmenovat školu Bratří Čapků v Ústí
nad Orlicí, Zámecká v Litomyšli a připravujeme spolupráci se základní školou Sloupnice.
Všechno směřuje k tomu, abychom dětem
i z jiných měst ukázali, jaké jsou naše obory,
přitáhli je k řemeslu a technice a dokázali
mezi nimi najít budoucí uchazeče a šikovné
techniky.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ

SKAUTKY A SKAUTI SI UŽÍVALI LÉTO TAKÉ NA TÁBORECH

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
– PŘIDEJ SE K NÁM DO PARTY

Během letošního léta skautské středisko
Javor Česká Třebová uspořádalo celkem 7
táborů pro děti a mládež. Jak probíhaly?
Třetí chlapecký oddíl strávil týden v Hoštejně
na táboře protkaném celotáborovou hrou
na téma divokého západu. Na táboře si vyzkoušeli výrobu luku a následně střelbu z něj,
zdolávali lanové lávky, byli na koňských dostizích, soutěžili v táborové olympiádě. Nejstatečnější se vydali na stezku odvahy. Táborníci vyzkoušeli čerstvě pečený chléb nebo
ručně pletené, ještě teplé, housky ke snídani.
Tábor 4. dívčího oddílu se letos uskutečnil
v druhé polovině července v Srní u Hlinska.
Světlušky, skautky, rangers a vedoucí v celkovém počtu 45 osob užívaly krásného počasí hraním her, skautskou praxí, koupáním
se v blízkém lomu, vzájemnou spoluprací
i soutěžením po dobu 14 dnů. V rámci celotáborové hry bylo společnou snahou všech
osídlit ostrov Kalymnos, po celou dobu získávat v rámci svých kmenů potřebné suroviny a postavit si pro svůj kmen vlastní osadu
na přenocování. To se všem kmenům podařilo a díky tomu získali vládu nad celým ostrovem. Na další společné skautské zážitky se
těšíme v novém školním roce, a hlavně zase
za rok na táboře!
7. chlapecký oddíl tábořil v Černé Vodě v Orlickém Záhoří, blízko hranic s Polskem, namísto již tradiční Jeřmaně pod Bouzovem.
Všichni účastníci tuto změnu ocenili, zejména díky krásné přírodě v okolí a Divoké Orlici
protékající přímo naším tábořištěm. Veškeré
dění na táboře se neslo v indiánském duchu.
Děti si například vyzkoušeli střelbu z luku,
pečení kuřat nad ohněm a spoustu dalších

Přijímáme nové členy, jak dívky, tak i chlapce od věku 6 let. Pestrý program, příroda,
dobrodružství, charakter, kamarádi na celý
život. Skauting vytváří prostor pro každého,
je založen na vzájemné spolupráci. Vyrůstat
ve skautském oddíle znamená žít naplno, být
aktivní a najít vlastní místo ve světě.
Schůzky máme v klubovnách pod Horami
(Farská 113) a na Parníku.
Chlapci 1.–3. třída (6–8 let) – 33. oddíl
• první schůzka v pátek 4. 9. v 16:00
• kontakt: Roman Doležal, 605 862 673,
roman.dolezal@skaut.cz
• web: 33-oddil.javorct.cz
• facebook.com/33.oddil.javorct
Chlapci 1.–4. třída (6–9 let)
– 7. chlapecký oddíl
• první schůzka v pátek 4. 9. v 16:00
• kontakt: Jan Štefek, 605 831 990,
stefek.ho@seznam.cz
• facebook.com/sedmickact
Chlapci od 6. třídy (od 11 let)
– 7. chlapecký oddíl
• první schůzka v pátek 4. 9. v 16:00
• kontakt: Lukáš Jiroušek, 732 705 821,
jirouseklukas@skaut.cz
• facebook.com/sedmickact
Chlapci od 15 let – 3. chlapecký oddíl
• první schůzka v pátek 11. 9. v 16:00
• kontakt: Petr Vomáčka, 607 955 269,
emilka.ct@seznam.cz
• web: trojkact.skauting.cz

aktivit. Během tábora jsme podnikli dva výlety, abychom prozkoumali blízké okolí. První
z nich vedl k pevnosti Hanička a seznámil nás
s historií předválečného opevnění bývalého
Československa. Druhý vedl do Orlického Záhoří, kde jsme se podívali i kousek za česko-polské hranice. Tábor se nám celkově vydařil
a už se těšíme, kam pojedeme další rok!
Týdenní dobrodružství nejmladších dětí
(Benjamínků 4–6 let) se odehrálo na příměstském táboře Podkova ve Třebovici. Celý program se odehrával v duchu ročních období
oslavující jaro, léto, podzim a zimu (třeba
jsme zpívali koledy, zdobili stromeček, stavěli sněhuláky, a tak). Předškoláci se také nezapomněli věnovat ryze táborovým aktivitám
– vařili polévku na ohni (žádnou pytlíkovou)
nebo myli nádobí (i velké hrnce!). Poslední
večer byl závěrečný buřťák s rodiči.
33. oddíl na Kamelotu – ve dnech 17.–26. 7.
jsme bydleli v Tanvaldu a poznávali krásy jeho
okolí. Připravený program byl velmi rozmanitý, od učení se starému písmu přes výrobu
golfových holí až třeba k výrobě dýmovnic.
Naši skauti byli také vyvolenými panoši krále
Artuše a hrdinně mu pomáhali v boji s Pikty.
Za jejich zásluhy byli poté všichni panoši pasováni na rytíře samotným Artušem za přítomnosti např. bájného kouzelníka Merlina.
Tábor se nám vydařil, počasí bylo krásné
a bylo vidět, že si to jak děti, tak i vedoucí
užili.
Junák – český skaut, středisko Javor Česká
Třebová, z. s.
Petr Vomáčka, Hana Doležalová, Daniel Tomáš,
Ondřej Štěpánek, Radim Kohoutek

Dívky 1.–2. třída (6–7 let) – 4. dívčí oddíl
• první schůzka v pátek 4. 9. v 16:00
• kontakt: Hana Doležalová, 777 631 807,
opatrilova.hana@gmail.com
• web: ctyrkatrebova.skauting.cz
Dívky 1.–3. třída (6–8 let) – 8. dívčí oddíl
• klubovna Parník (na zahradě 1. stupně ZŠ
Ústecká)
• první schůzka v pátek 4. 9. v 16:00
• kontakt: Anežka Mikešová, 702 949 006,
anezkamikesova@gmail.com
• web: dcskaut.cz
• facebook.com/dcskaut
Dívky i chlapci (5–15 let)
– 5. oddíl vodních skautů
• první schůzka v pátek 11. 9. v 15:30
• kontakt: Oldřich Pešina, 721 585 783,
olda.p@centrum.cz
• patyoddil.skauting.cz
• facebook.com/patyoddil
Junák – český skaut, středisko Javor Česká
Třebová, z. s.
Jakub Fibigar, zástupce vedoucí střediska

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

VÝSTAVA BUĎ PŘIPRAVEN!
Výstava Buď připraven! Vás provede uplynulými 30 lety skautingu v České Třebové, od doby
kdy byl Junák po Sametové revoluci znovu obnoven až do dneška. Významné události porevolučního českotřebovského skautingu, krátké exkurze do dřívější minulosti, běžné skautské
věci i současný skauting v České Třebové – to vše mohou návštěvníci na výstavě najít.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 7. září 2020 od 17 hodin. Po úvodním slovu vedení
skautského střediska bude uveden film Hledání lilie, věnující se problematice obnovení skautingu po listopadu 1989. Jaké problémy a peripetie zažívali skauti v polistopadové době?
Následovat bude diskuze s českotřebovskými oldskauty. Zakončení prohlídkou samotné výstavy. Výstava v prostorách Městské knihovny Česká Třebová potrvá do soboty 31. října 2020.
Pořadatelem je Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PIRÁTSKÉ MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
Druhé prázdninové Matyldino pohádkohraní v Javorce, které se konalo 5. srpna, se opět vydařilo. Hlavním tématem tentokrát byli piráti. Na začátku jsme si přečetli pohádku o Pirátském princi a pak už jsme se věnovali připravě k vyplutí naší pirátské posádky. Naši malí piráti
si nejdříve vyrobili pirátský šátek a poté se vydali plnit úkoly, které jsme jim připravili. Ulovili si
pár ryb k snědku, doplnili vodu do sudů do podpalubí, zachránili piráta z nesnází, vyzkoušeli
si, jakou mají mušku, vyluštili šifru a nakonec byli odměněni pravým pirátským zlatem a malou sladkostí. Děkujeme za krásné odpoledne všem zúčastněným pirátům a pirátkám. Těšíme
se na vás ve čtvrtek 10. září v knihovně na speciálním programu s hostem.

RYCHLOKURZY PRÁCE NA PC
PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Nabízíme volná místa v podzimních PC
kurzech pro začátečníky i pokročilé. Máte
doma počítač nebo notebook a chcete se
na něm naučit pracovat? Nebo jste u nás již
kurz absolvovali a chtěli byste své znalosti
rozšířit?
Pokud máte zájem, tak se můžete přihlásit do 23. září 2020 přes e-mail
radka.hriskova@moderniknihovna.cz, na tel.
čísle 732 756 827 nebo osobně přímo v městské knihovně.
Počet míst je omezen. V případě malého počtu zájemců nebude kurz otevřen.
Výuka probíhá v týdnu v dopoledních hodinách nebo v páteční odpoledne na oddělení
Teenspace, v přízemí městské knihovny. Jedná se o 7 lekcí po 2 hodinách. Začneme v říjnu 2020 a cena celého kurzu je 240 Kč.
Těší se na Vás Adéla Kusá a Radka Hrišková.

NORSKÉ LOFOTY
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
PRVNÍ PIKNIKOVÁ KNIHOVNA
Místo Pikniku v Javorce, který byl kvůli následkům špatného počasí zrušen, jsme narychlo
uspořádali 15. srpna malý piknik před knihovnou. K dispozici byla lehátka s knihami a časopisy. Pod širým nebem byla také dílna na výrobu placek. Na dětském oddělení a Teenspace
si návštěvníci mohli půjčit deskové hry, ale především si vyzkoušet ozobota a mBota. Tyhle
nové robotické „hračky“ u nás budete mít příležitost potkat častěji na oddělení Teenspace.

Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří zcela unikátní
prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou
se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je u nás spojen spíše
s Islandem – polární záři. Nechte se pozvat
prostřednictvím krásných fotografií daleko
na sever. Vstupné: 50 Kč. Akce se uskuteční
ve středu 23. září od 18 hodin.
Městská knihovna Česká Třebová hledá kolegu/kolegyni. Bližší informace najdete na www.moderniknihovna.cz. Jestli
vás nabídka zaujala, neváhejte a zašlete
svůj životopis a motivační dopis na e-mail
gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz.
Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

NAUČÍME TĚ SESTAVIT A NAPROGRAMOVAT ROBOTA
• Zajímá Tě nejen, jak věci vypadají, ale i jestli dobře fungují a plní svůj účel?
• Jde Ti matematika a rád(a) bys ji využil(a) pro něco tvůrčího?
• Jsi rebel(ka) a nechceš být jen řadový mobilní maniak a hltač PC her?
• Jsi týmový hráč a rád(a) se ujmeš i složitějšího úkolu, který je potřeba pro tým udělat?
• Máš zájem změřit síly se svými vrstevníky na mezinárodní soutěži a ukázat, co tvůj
robot dokáže?
Pak jsi to právě Ty, kdo by se měl ucházet o členství v našem 8–10členném týmu.
Prostřednictvím stavebnic LEGO Mindstorms EV3 dáváme technicky nadaným dětem prostor
pro jejich vyžití a zdokonalení se v kreativitě, logickém myšlení a psychické vytrvalosti. Stavbou jednoduchých mechanismů a programováním základních řídicích algoritmů pochopí
vzájemnou provázanost konstrukce, elektroniky a softwaru, kde sice jedno může zmírnit nedostatky druhého, nicméně vždy je nutno zachovat soulad všech tří složek, aby robot zvládl
požadovaný úkol.
Kurz je koncipován jako dvouletý s pravděpodobnou účastí na mezinárodní robotické soutěži, kde záleží na docházce, aktivitě a schopnostech. Kroužek je určen pro kluky i holky 6. až
9. tříd ZŠ a 1. až 4. tříd víceletých gymnázií. Případně může být při nenaplnění kapacity doplněn mladšími zájemci. Na nové i stávající studenty se těší Marek Volf.
Robokroužek probíhá během školního roku každou středu na oddělení Teenspace v městské
knihovně od 16 do 18 hodin.
Přihlášky zasílejte e-mailem na gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz do 20. září 2020.
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Omezení provozu knihovny
Z důvodu konání akce Pasování prvňáčků na čtenáře bude uzavřeno dětské
oddělení a oddělení Teenspace v době
8:00–11:30 hodin ve čtvrtek 10. září, v pátek
11. září a ve čtvrtek 17. září.
Středa 23. září dospělé oddělení otevřeno
pouze do 17 hodin z důvodu konání cestovatelské přednášky Norské Lofoty.
V pondělí 28. září (státní svátek) celá knihovna uzavřena, včetně pobočky Parník.
Středa 30. září celá knihovna uzavřena, včetně pobočky Parník.
Městská knihovna je od 1. září otevřena
v běžné provozní době.
Další informace naleznete na webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo
https://www.facebook.com/mekct/.
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz
nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/9 úterý

PŘIJĎ SE SEZNÁMIT S OZOBOTEM

12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Víš, co je to ozobot? Přijď se s ním seznámit.
Naučíme se ho ovládat a vyzkoušíme, co
umí. Sám mu naprogramuješ cestu, kterou
se bude pohybovat. Můžeš vzít i rodiče nebo
prarodiče a ukázat jim, jak robot funguje.
Akce se koná také v úterý 15. září.
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE

17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Na téma
Amerika, po stopách cest a osudů českých
krajanů s přihlédnutím k osudům vystěhovalců z Podorlicka pohovoří Ing. Hana Havlová. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana
Voleská.
2/9 středa

se problematice obnovení skautingu po listopadu 1989. Jaké problémy a peripetie zažívali skauti v polistopadové době? Následovat
bude diskuze s českotřebovskými oldskauty.
Zakončení prohlídkou samotné výstavy. Pořadatel Junák – český skaut, středisko Javor
Česká Třebová, z. s.
8/9 úterý

SCOTTIE GO!

12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Znáš Scottieho? Scottie je mimozemšťan,
který potřebuje tvoji pomoc. Jeho loď ztroskotala a potřebuje najít náhradní díly. Můžeš vzít i rodiče nebo prarodiče a ukázat jim,
jak hra s tabletem funguje.
MALÝ MUZEJNÍK

16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od 5 do 12 let. Setkání se
uskuteční na téma Mlynář. Cena lekce 20 Kč.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
S KERAMICKÝM TVOŘENÍM

8:30–12:00 / Rosa rodinné centrum
Tvoření od 9:00. Pobytné 50 Kč/rodina, příspěvek na materiál 20 Kč/dítě. Účast na tvoření dobrovolná.

VLADIMÍR ROUBAL

13/9 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
ČESKÁ TŘEBOVÁ

DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA

9:00 / Církev adventistů sedmého dne
Děkovná bohoslužba, zaměřená na poděkování všem, kdo v době karanténních opatření v důsledku nového koronaviru pracovali ve prospěch nemocných a při mnoha
různých preventivních opatřeních. Také těm,
kdo byli k dispozici rizikovým skupinám obyvatel. Modlitebna CASD Česká Třebová, ul.
Smetanova 1450.

14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
15/9 úterý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ
9/9 středa

VERNISÁŽ VÝSTAVY BUĎ PŘIPRAVEN!

17:00 / Městská knihovně – Teenspace
Po úvodním slovu vedení skautského střediska bude uveden film Hledání lilie, věnující

FILMOVÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ

17:00 / Městské muzeum
V přednáškovém sále muzea proběhne beseda s Mgr. Jaroslavem Lopourem, autorem
publikace Filmová Česká Třebová, svazek
druhý. Českotřebovské filmové a divadelní
osobnosti. Mluvené slovo bude doplněno
promítáním fotografií vztahujících se k osobnostem z našeho města, které zanechaly
svou stopu v dějinách kinematografie a divadla. Vstupné 20 Kč.

19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní recitál – J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, Zd. Pololáník a varhanní improvizace. Vstupné: 160 Kč, předplatitelé KPH 80 Kč.

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO

KLUB ROSTEME SPOLU

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ SPECIÁL

16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Zábavný pořad s písničkami pro děti předškolního věku. Hostem bude Marek Šolmes
Srazil, který vystupuje se svou knihou „Pohádky do postýlky“ po celé ČR. Ve svých
pořadech dětem předčítá, povídá si s nimi,
zpívá a učí je kreslit postavičky z pohádek.
Vstupné dobrovolné.

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka

8:30–15:30 / Hospůdka U Sitařů, Kozlov
2. ročník rapid turnaje pořádá Šachový klub
Česká Třebová. Bude se hrát 9 kol a turnaj je
otevřen hráčům všech výkonností a věku.

8:30–12:00 / Rosa rodinné centrum
Pro rodiče a malé běhálky od 18 měsíců,
s Hankou Doleželovou. Pololetní kurzovné
1000 Kč (16 lekcí), jednotlivý vstup 85 Kč,
v ceně lekce pobyt v herně, možno přijít pouze do herny za standardní pobytné 50 Kč.

Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka
a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

12/9 sobota

5/9 sobota

7/9 pondělí

ZÁŘÍ 2020

MINERÁLY KOLUMBIE

17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Viktora Tecla. Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.
10/9 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:
KOŠÍK Z OBALENÉ ŠŇŮRY

15:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Irenka Matysová. Pomůcky:
šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, předem obalená prádelní šňůra kousky látek.

17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. O tématu Stavební proměny Litomyšle po roce 1900 ve srovnání s Českou Třebovou pohovoří Mgr. Anna Weisserová Šubrtová. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila
Kesselgruberová, Ph.D.
JDE V ŽIVOTĚ O NĚCO VÍC?

18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová
– Klácelova 1
Úvodní přednáška kurzů Alfa o hledání
a nalézání smyslu lidského života. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse
13
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do 21:00. Vstup zdarma. Další informace
na kurzyalfact@seznam.cz
KPH – 59. koncertní předplatné
– 516. hudební večer

KAREL HAMPL, JANA HAMPLOVÁ,
MICHAELA KUBIŠTELOVÁ

19:00 / Malá scéna
V průběhu večera zazní skladby od J. S. Bacha, M. Schneidera-Trnavského, W. A. Mozarta, G. F. Händela, L. v. Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho. Vstupné: 150 Kč.
17/9 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:
VOLNĚ ŘEZANÉ KŘIVKY

15:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oli Smékalová. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, vlastní řezák, pravítko a podložku, 4 látkové čtverce
30 × 30 cm. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.
KPH – 58. koncertní předplatné
– 514. hudební večer

do 21:00. Vstup zdarma. Další informace
na kurzyalfact@seznam.cz
23/9 středa

NORSKÉ LOFOTY
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

18:00 / Městská knihovna
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří zcela unikátní
prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou
se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je u nás spojen spíše
s Islandem – polární záři. Nechte se pozvat
prostřednictvím krásných fotografií daleko
na sever. Vstupné: 50 Kč.
24/9 čtvrtek

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček,
postýlek a dalších věcí pro děti.

KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA

19:00 / Malá scéna
Kateřina Englichová – výrazná osobnost
českého interpretačního umění. Vystupuje
po celé Evropě, Severní Americe, Japonsku,
Hongkongu, Austrálii a Novém Zélandu.
Mimo jiné koncertovala v nejprestižnější
koncertní síni na světě Carnegie Hall. Je držitelkou Classic Prague Award 2018, tedy nejvýznamnějšího českého ocenění v klasické
hudbě. Vstupné: 150 Kč.

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka
MICHAEL BARTEK (CH)

19:00 / Kostel sv. Máří Magdalény Řetová
Varhanní recitál galantně, klasicistně i současně – Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Křtitel Vaňhal, Zdeněk Pololáník. Vstupné dobrovolné.
27/9 neděle

KDO JE JEŽÍŠ?

18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová
– Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o tom, zda Ježíš skutečně existoval a co vlastně hlásal. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse
14

17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality, tentokrát na téma 250 let
od otevření restaurace Na Horách. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

NA ZLATÉM JEZEŘE

26/9 sobota

22/9 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ

DP Podzim 2020

JAN LORENC A BACH COLLEGIUM 2020

19:00 / Rotunda sv. Kateřiny
Z Bachových kantát a chorálů (varhany, teorba, gamba, housle a zpěv). Předprodej
vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním
centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC
a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Vstupné: 160 Kč, předplatitelé KPH 80 Kč.

17:00 / Velký sál kulturního centra
Divadelní představení DDM Kamarád. Vstupné: 40 Kč. Vstupenky je možné koupit v předprodeji v DDM Kamarád nebo 45 minut před
představením ve velkém sále kulturního centra.

KNIŽNÍ KLUBÍČKO

10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Výjimečně se sejdeme v úterý. Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst
dětem od narození až do věku 4 let. Nebo
hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí
seznámit s novými lidmi. Pro rodiče káva
a čaj. K dispozici přebalovací pult. Vstupné
dobrovolné.

PROČ JEŽÍŠ ZEMŘEL?

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

29/9 úterý

18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová
– Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o průběhu Ježíšova života a jeho smyslu pro nás. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse
do 21:00. Vstup zdarma. Další informace
na kurzyalfact@seznam.cz

19/9 sobota

20/9 neděle

Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák
Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů
a Hele. Vstupné: 70 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.

NA KOUZELNÉM PALOUČKU

15:00 / Malá scéna
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší
se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci

19:00 / Velký sál kulturního centra
Romantická komedie odehrávající se v kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera,
kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající,
nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou.
Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny
zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát...
Hrají: S. Stašová, L. Frej, M. Procházková,
J. Fridrich / J. Teplý ml., J. Nosek / K. Zima
Režie: Vladimír Strnisko. Vstupné: 400 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
30/9 středa

EXPEDICE MONOXYLON III

17:00 / Malý sál kulturního centra
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ZO ČSOP Podorlicko pořádá přednášku
s promítáním o expedici MONOXYLON
III. Povídání o třech cestách „do pravěku”
na dlabaných lodích po evropských mořích.
Setkání s účastníky expedic experimentální archeologie MONOXYLON. Vyprávění
PaedDr. Jiřího Milera z Jaroměře, Mgr. Jardy
Šplíchala z Rybníku. Promítnutí nového dokumentárního filmu Den dlouhý 28,5 hodiny.

rie je v 10 hod. a hlavního závodu ve 12 hod.
Prezentace je na místě závodu od 8:30 hod.
do 11 hod. Závody pořádá jednota Orel Česká Třebová.

VÍCEDENNÍ AKCE
3/9 čtvrtek

27. 9. program od 13:00 hodin, Velký swingový orchestr Česká Třebová, Bára Štěpánová v sólo programu i jako host swingového
orchestru, Visací zámek – legenda českého
punku. Akci pořádá Vinotéka Karla IV.

VÝSTAVY

10/9 čtvrtek

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY

17/9 čtvrtek

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

24/9 čtvrtek

FARMÁŘSKÉ TRHY

Staré náměstí
Město Česká Třebová pořádá farmářské trhy
každý čtvrtek v klidové zóně na Starém náměstí mezi 7. a 16. hodinou.
4–5/9

BLEŠÍ TRH „U MALÍŘŮ”

Malířství a natěračství Kohoutek
Od 9 do 17 hodin v pátek a od 9 do 15 hodin
v sobotu proběhne v ulici Na Splavě, v areálu firmy Malířství a natěračství Kohoutek již
15. bleší trh „U malířů“. Opět bude možnost
navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou stát pokladem pro
druhého. Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo
nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i obrazy, knihy a mnoho
dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba:
Pavel Kohoutek tel. 603 503 421.

18/9–8/11

DĚLAL JSEM TOHO MOŘE

Restaurátor a umělec Jiří Josefík
Městské muzeum
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
17. září 2020 od 17 hodin. Úvodní slovo
pronesou historičky umění PhDr. Ludmila
Kesselgruberová, Ph.D. a Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., hudbou doprovodí Mgr. Milada
Hamplová a Jitka Nováková, dipl. um.
Výstava pořádaná při příležitosti nedožitých
100. narozenin českotřebovského rodáka,
akademického malíře a restaurátora Jiřího
Josefíka (1920–2006) návštěvníkům nabídne
jedinečnou kolekci uměleckých děl z muzejních, galerijních i soukromých sbírek.
23/9–4/10

O MNĚ...

SPORT
5/9 sobota

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA

10:00–19:00 / Zimní stadion
Přípravný turnaj. Pořádající českotřebovské
Kohouty doplní sousední HC Litomyšl, nejlepší tým z Královéhradeckého kraje HC Stadion Nový Bydžov a mužstvo s bohatou hokejovou tradicí HC Náchod. První dva zápasy
se budou hrát 3 × 15 minut, dva odpolední
duely na klasických 3 × 20 minut. Celodenní
vstupné je 60 Kč. Pořádá HC Kohouti Česká
Třebová.
19/9 sobota

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH

XXIII. ročník memoriálu br. Fr. Jindry
XXII. ročník veřejného závodu
v přespolním běhu
10:00 / areál Hory
Srdečně zveme na tradiční přespolní běh
po lyžařských tratích, který se uskuteční
v prostředí sportovního areálu na Horách
u České Třebové. Závod je určen jak pro trénované běžce, tak i pro širokou veřejnost
a jsou v něm zastoupeny všechny věkové
kategorie od předškolních dětí až po seniory. Tratě jsou dlouhé od 100 m pro předškolní děti až po 6 km pro ženy a 9 km pro muže
v hlavní kategorii. Pro netrénované je zařazen lidový běh na 1 km. Start první katego-

18–19/9

PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ

Přívrat
Kulturní program na návsi v pátek
od 17:30 hod., v sobotu od 13 hod. Po oba
dny odrůdová bílá i červená vína, burčák,
křapáče, trdelníky, kuřata na roštu… Atrakce pro děti. Areál je částečně zastřešen proti
slunci i dešti. Na shledanou se těší přívratší
hasiči.
NOCOVÁNÍ V ROSE S PŘEKVAPENÍM

Rosa rodinné centrum
Od 17:00 do 15:00 hodin následujícího dne,
pro děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči,
hry + tvoření, cena 350 Kč, sleva pro sourozence a majitele Rodinných pasů.
25–26/9

OSLAVY 75. ZALOŽENÍ ŠKOLY

Areály Habrmanova ul., Skalka
Program oslav na www.vda.cz. Pořádá
VOŠ a SŠT Česká Třebová.
25–27/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ

Staré náměstí
Pátek 25. 9. program od 16:00 hodin, vystoupí regionální rockové kapely, RAP + RnB.
Sobota 26. 9. program od 14:00. Dětský program s Míšou Růžičkovou (14:00), country
a folk z regionu, Kamil Emanuel Gott. Neděle

Výstavní síň kulturního centra
Výstava obrazů Pavly Klimešové. Vernisáž
22. 9. 2020 v 17:00 hodin. Otevřeno denně
v 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné
dobrovolné.
7/9–31/10

BUĎ PŘIPRAVEN!

Městská knihovna
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 7. září
2020 od 17 hodin. Výstava vás provede uplynulými 30 lety skautingu v České Třebové,
od doby kdy byl Junák po Sametové revoluci znovu obnoven až do dneška. Významné
události porevolučního českotřebovského
skautingu, krátké exkurze do dřívější minulosti, běžné skautské věci i současný skauting
v České Třebové – to vše mohou návštěvníci na výstavě najít. Pořadatel Junák – český
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
SEMANÍN V UMĚNÍ

Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
Pátrání po významných výtvarných dílech
z okolí Semanína – zveme Vás na dlouhodobou výstavu v semanínské zvonici. Max
Švabinský, Rudolf Vejrych, Mikoláš Aleš, Josef Holub, Josef Dastych, Ernst Kaupa, Anton Schmid, Marianne Heinz, Jaroslav Doležal, lidové malby, vzácné tisky a jiné. Vstup
na zazvonění u branky fary či po domluvě
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na tel. č.: +420 608 731 831 nebo e-mailu:
rozmaryn@seznam.cz.

KINO SVĚT
2/9 středa

ŠARLATÁN (ČR, IRSKO, POLSKO, SR) 2D

19:00
Strhující životopisné drama výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc
tisíce lidí ze všech společenských vrstev
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale
s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním
diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho
mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je
jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou
samým… Hrají: I. Trojan , J. Trojan, J. Loj, J. Pokorná… Režie: A. Holland. Mládeži přístupno
od 12 let, životopisný, drama, 118 min. Vstupné: 130 Kč.
5/9 sobota

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI (USA, ŠPANĚLSKO) 2D

17:00
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou
moc proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen
Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá
čas na svou ženu a malou dcerku. A pak to
přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být šance na změnu,
na dobrodružství a zábavu, na opravdový
rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji
krachu, nestíhá konkurenci obrovského zábavního řetězce, klauni, akrobati a další už
jsou postarší a leccos je bolí. Tohle dědictví
se zdá být spíš prokletím a pohromou, ale
pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka
Boba. Krabici s kouzelnými sušenkami, které mohou proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají
a předvádějí akrobatické kousky – a pak se
s pomocí sušenky znovu promění do lidské
podoby. Režie: S. Ch. Sava, T. Brancroft. Mládeži přístupno, animovaný, český dabing,
105 min. Vstupné: 120 Kč.
7/9 pondělí

V SÍTI 18+ (ČR) 2D

Necenzurovaná verze
19:00
V síti 18+ divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných
na internetu. Zakryté totiž zůstávají pouze
tváře predátorů. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří
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je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá
většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých penisů a odkazy
na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární film Barbory Chalupové
a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na experimentu, od castingu až
po osobní schůzky s predátory pod dozorem
ochranky, stává zásadní životní zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně obracejí
proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení.
Mládeži přístupno od 18 let, 100 min. Vstupné: 100 Kč.

spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá
talent na dobývání nových světů. Stýská se
mu po domově, se svou vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc.
Munki, Chobotka a jejich zvířecí přátelé se
rozhodnou spojit síly, aby malému dobyvateli pomohli dostat se k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí spoustu legrace
a Fneep poznává, že kamarádství může být
největší silou ve vesmíru… Mládeži přístupno, animovaný, český dabing, 84 min. Vstupné: 110 Kč.

8/9 úterý

BIO SENIOR

3BOBULE (ČR) 2D

17:00
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek)
a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat
a majiteli vinařství. Všední starosti je však
odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto
je příběh renesance jejich lásky v překrásné
krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Režie: M. Kopp. Mládeži přístupno,
komedie, 100 min. Vstupné: 60 Kč.
9/9 středa

CASTING NA LÁSKU (ČR) 2D

19:00
Ústřední postavou romantické komedie
Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela
Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje,
že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen
nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu
přichází i osobní – manžel jí začne podvádět
a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit
a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne
se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým
její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Začne se seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande končí
fiaskem. Najde nakonec Stela toho pravého?
Nebo všichni pořádní muži už vymřeli? Hrají:
T. Petrášková, J. Řezníček, M. Sitta, I. Bareš…
Režie: E. Toulová. Mládeži přístupno, romantická komedie, 83 min. Vstupné: 120 Kč.
12/9 sobota

HURÁ DO DŽUNGLE (NĚMECKO) 2D

17:00
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší
kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka
zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu
tohoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan! S sebou si přivezl překladové zařízení,
díky kterému zvířata mohou mluvit. Malý
fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem, krutým dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je

14/9 pondělí

ŽENSKÁ POMSTA (ČR) 2D

19:00
Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží
řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese
a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky,
často i nelehkých, let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta,
bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou.
Pro své nevěrné manžely připraví skutečné
peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity. Hrají: M. Bočanová, R.
Jaškóv, E. Vejmělková, M. Etzler… Režie: D.
Rapoš. Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
88 min. Vstupné: 130 Kč.
16/9 středa

KRAJINA VE STÍNU (ČR) 2D

19:00
Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je
kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých
a padesátých let minulého století. Hrdinové
filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich
se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodi-
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ny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti,
v těžkých pohraničních podmínkách bylo
pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít
zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba,
kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec
a kdo je vlastně nepřítel. Do každodenního
života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Hrají: S.
Majer, M. Borová, B. Poláková… Mládeži přístupno od 15 let, drama, historický, 135 min.
Vstupné: 130 Kč.
23/9 středa

NOVÍ MUTANTI (USA) 2D

19:00
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana
Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie
(Charlie Heaton) a Roberto De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží
v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová
(Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí
lidé představují nebezpečí sami sobě a celé
společnosti. Má je neustále na očích a snaží
se je naučit ovládat jejich mutantní schopnosti. Když se však osazenstvo rozroste
o Danielle „Dani“ Moonstarovou (Blu Hunt),
začnou se v nemocnici dít zvláštní věci. Pacienty začnou ovládat halucinace a vzpomínky z minulosti. Nepotrvá dlouho a jejich
mutantní schopnosti – a vzájemné přátelství
– podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí. Režie:
J. Boone. Mládeži přístupno od 12 let, český
dabing, 95 min. Vstupné: 130 Kč.
24/9 čtvrtek

BIO SENIOR

K2 VLASTNÍ CESTOU (ČR) 2D

17:00
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka
zdolala před lety Mount Everest a v loni jako
první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa –
na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní
výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného
cíle. Co pohání ženu, manželku a matku dvou
dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam
až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen?
Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stejně sobecké jako muži? Odpověď na otázky
a pohled na jedinečnou cestu až na vrchol
K2 přináší dokument renomované filmařky
Jany Počtové, autorky ceněných dokumentů
Generace Singles a Nerodič. Hlavní hrdinka
a režisérka spolu po dva roky sdílely období
náročných příprav, pochyby, těžká loučení,
krize i předchozí neúspěšný pokus. Mládeži
přístupno od 12 let, dokumentární, titulky,
93 min. Vstupné: 60 Kč.

26/9 sobota

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (USA) 3D

17:00
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy,
která byla v úspěšném prvním díle pouhou
princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne
tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam,
kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne
nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní
další trollí kmeny, vyznávající různé hudební
styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country
Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne
královna Bárbra, která upřednostňuje nejen
trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že
by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už
není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing,
91 min Nutné na místě zakoupit brýle, které
jsou dále přenosné a použitelné na další 3D
filmy. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
28/9 pondělí

BÁBOVKY (ČR, SR) 2D

19:00
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život.
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni
jsme součástí té nejsložitější sítě, která je
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor,
ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska
a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná
každý z nás. Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková,
J. Plodková, M. Taclík… Režie: R. Havlík. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, drama,
97 min. Vstupné: 130 Kč.
30/9 středa

JESKYNĚ (THAJSKO, IRSKO) 2D

19:00
Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v Thajsku v létě roku 2018.
Dvanáctičlenný chlapecký fotbalový tým
v čele s trenérem se tehdy vydal na procházku do jeskynního komplexu Tham Luang
v oblasti Chiang Rai na severu země. Náhlý
prudký déšť zvedl hladinu vody, která zaplavila přístupovou cestu a uvěznila všech
13 chlapců ve svých útrobách. Vysvobození
se jim dostalo až po více jak dvou týdnech
za pomoci početného týmu zkušených potápěčů a záchranářů z různých koutů světa.
Režie: T. Waller. Mládeži přístupno od 12 let,
drama, podle skutečných událostí, titulky,
104 min. Vstupné: 110 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME:
6. 10. DP Podzim – Zamilovaný sukničkář,
7. 10. Karel Plíhal, 9. 10. Moussa Cissokho African project – jazz, 11. 10. taneční odpoledne, 13. 10. Velké safari a malé surikaty – cestovatelský projekt MOTANI, 18. 10. Maková
panenka – pohádka, 21. 10. Můj báječný rozvod – Eliška Balzerová, 27. 10. KPH – Kalliope
Trio Prague, 29. 10. DP Jaro – Smím prosit?

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
– BENNEWITZ FESTIVAL
Prosíme všechny, kteří mají vstupenky na Bennewitz festival, aby se dostavili na Informační centrum Česká Třebová, kde jim bude
vstupné vráceno. Nejzazší termín pro vrácení
je 30. 9. 2020. Po tomto termínu již nebude
vrácení vstupného možné. Děkujeme za pochopení!

Českotřebovský zpravodaj vydává
městská knihovna ve spolupráci s
městem Česká Třebová.
Zpravodaj je doručován Českou poštou
do každé domácnosti v České Třebové,
včetně místních částí Kozlov, Lhotka,
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní dny
v měsíci.
Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány v periodiku na základě objednávky
u Pohřební služby městské společnosti
Eko Bi, s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160,
Česká Třebová. Cena za otištění jedné
vzpomínky je 200 Kč.

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla,
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k nám
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2020 služby
sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 8. 9. 2020, 13. 10. 2020,
10. 11. 2020, 8. 12. 2020
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00
v bufetu
Více informací o Audiohelpu z. s. na e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
Facebook: Audiohelp z.s.
Zuzana Poláková
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ČINČERŮV DŮM ČP. 67 V HÝBLOVĚ ULICI
Pozornosti kolemjdoucích jistě neunikne skutečnost, že dům čp.
67 v Hýblově ulici, kdysi náležející rodině Činčerově, prochází nyní
rekonstrukcí střechy a venkovní fasády. Dům čp. 67 byl, svojí výškou a v této lokalitě zcela ojediněle se vyskytující rovnou střechou,
po více než sto let dominantou této ulice. Rekonstrukce domu, započatá po změně majitelů a nyní pokračující výše uvedenými pracemi,
změnila jeho dosavadní podobu. Vydejme se nyní na malou cestu
do minulosti a povězme si něco z jeho bohaté historie!
Prvním známým majitelem tehdejšího domu čp. 67 byl jakýsi Patoczka. Dům navždy vstoupil jednou nemilou skutečností do dějin
Třebové. Dne 30. října 1636 v něm vypukl požár, který zničil celý střed
města. Neopatrnost čeledína lanškrounského hejtmana, který v noci
po domě procházel s rozžatou loučí, stála Českou Třebovou ztrátu
57 obytných domů, kostela, fary, radnice, školy, špitálu, pivovaru
a Podbranského mlýna. Dům čp. 67 náležel v polovině 19. století Marii Melohrové, od níž se dostal do vlastnictví Oktaviána Honla. Po jeho
smrti přešel do veřejné dražby, v níž jej zakoupil dne 7. července
1866 pláteník Narcis Pirkl. Podoba domu byla tehdy zcela jiná. Byl přízemní, podsíňový s podloubím o třech sloupech. Podle tehdejší míry
stál asi o tři střevíce dále do ulice Hýblova (tehdy zvané Kostelní) nežli
sousední domy. Dům čp. 67 měl společnou zeď s domem Rauscherovým, později Laškovým čp. 68, nad níž býval žlab na dešťovou vodu.
Ten však byl ve velmi špatném stavu a voda z něho vytékala přímo
na zeď, kterou postupně poškozovala. Tak došlo k porušení oblouku
a klenby podloubí do té míry, že hrozilo jeho zřícení. Přivolaná stavební komise v červnu 1871 rozhodla o odstranění podloubí u domu.
Narcis Pirkl se proti tomuto rozhodnutí odvolal s poznámkou, že hodlá celý dům rozbořit a postavit zde nový. V roce 1871 došlo skutečně
k demolici podsíňového domu čp. 67 a první českotřebovský stavitel,
Jan Žák, zde vystavěl dům nový, ten nynější. Připomeňme ještě, že
prací Jana Žáka je též celá budova hostince a dnes již neexistujících
lázní na Horách, budova městského úřadu (bývalá škola) nebo také
dávno již zbořený Fialův mlýn čp. 158 na Trávníku.
Nový dům čp. 67 měl krásně zdobenou a bohatě členěnou venkovní
fasádu. Postaven byl jako dvoupatrový, s krásným točitým kamenným
schodištěm, vedoucím až do podkroví, a klenutými sklepy. V levé části přízemí vznikl krám s dveřmi a výkladní skříní, s dřevěnými okenicemi. Vpravo potom bývala krásně řezaná, vysoká, dřevěná vrata,
umožňující vjezd do domu. Novým majitelem domu se stal Adolf
Pirkl, pravděpodobně Narcisův syn. V této době, v roce 1898, zde
měl krám střižním zbožím Antonín Horčička, který jej později přemístil do domu čp. 76 na rohu Starého náměstí a Hýblovy ulice. V roce
1906 byl majitelem čp. 67 obchodník textilem František Sodomka,
který nechal realizovat rekonstrukci zadní části průjezdu a jeho přestavbu na obytné místnosti a zřízení nového schodiště na dvůr. Pozůstatky průjezdu byly následně zrušeny. V jeho středu byla vystavěna
nová zeď a o tento prostor byl rozšířen krám, který získal nový strop.
Pravá polovina průjezdu, se zbytkem stropní klenby, dodnes slouží
jako chodba. Klenba zde byla do nedávna patrna. V krámě následně
nějaký čas působili manželé Plickovi, majitelé obchodu střižním zbožím a hračkami. Jednalo se o rodiče známého fotografa a etnografa
prof. Karla Plicky a neúnavného sběrače železného šrotu Emila Plicky.
Dalším majitelem domu se stal František Činčera, rovněž obchodník
střižním zbožím. Jeho manželka Eliška, rozená Fialová, byla sestrou
známé třebovské sokolky Milady Gzílové.
Ve střední části čelní strany domu byl ve výši prvního patra zřízen
balkón, opatřený kovovým zábradlím. Náležel k bytu, který užívala
rodina majitelů. V pozdější době, kdy byl dole instalován nový krámský portál s firemním štítem, byl balkón ukryt právě za označení
obchodu. Tuto podobu měl dům až do rekonstrukce prodejny dámských oděvů někdy kolem roku 1980. Další zajímavostí domu byla již
vzpomenutá rovná střecha, taktéž, ze strany ulice, opatřená kovovým
ozdobným zábradlím. Tu rodina majitelů domu využívala jako letní
terasu, tedy ke slunění a pravděpodobně i posezení. V obou poschodích vznikly dva byty, jeden vždy situovaný směrem do ulice a druhý,
obrácený směrem do dvora. Kolem toho zadního vždy procházela
úzká chodba, vedoucí na pavlač, zabírající celou zadní stranu domu.
Na konci pavlače byl v obou poschodích umístěn suchý klozet, sloužící vždy pro oba byty na patře. Třetí býval potom dole v přízemí,
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Dům čp. 67 (vlevo) v roce 1899. Reprodukce pohlednice. /
archiv Martina Šebely

za krámem. Později byla přístupová chodba zrušena, o její prostor
zvětšen zadní byt a v každém bytě zřízeno vlastní sociální zařízení.
Majitel domu František Činčera měl v přízemí domu svůj krám. Potřebám živnosti však sloužily i další vnitřní prostory. Byly to především
rozlehlé půdní prostory se stropem s rovným podhledem, osvětlené
na obou stranách šesti malými okénky. Ty byly využívány jako skladiště zboží. Aby se do něho nemuselo zboží z přízemí dopravovat
po točitých schodech, byl v prostoru mezi zábradlím zřízen nákladní
výtah do podkroví. Jeho pozůstatky byly do nedávna železné háky,
umístěné po celé délce schodiště, a také malý přístavek na střeše budovy, sloužící jako vstup na střechu, jehož součástí byly také komíny.
Ten původně sloužil jako strojovna výtahu. Prodejnu oděvů v domě
čp. 67 později provozovali i další firmy, např. Miloš Ulrich nebo firma
Rolný. Tehdy zde působil jako vedoucí Antonín Tříska, známý interbrigadista ze Španělska. Prodejna dámských oděvů zůstala i v poválečném období. Dlouhá léta zde jako vedoucí působila Květa Koníčková,
spolu s kolegyní, nedávno zesnulou Boženkou Kubrtovou. Původní
podobu domu nám dnes přibližují staré místopisné pohlednice.
Martin Šebela

Koncert harfistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky, který se měl původně konat v březnu letošního roku, se
uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.

„IMPRESSIONS“
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka
na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nejšt‘astnějších hudebních spojení na české scéně. Unikátní
kombinace hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané možnosti,
a to na poli komorní i koncertantní hudby. Interpreti patří ke špičce
svých oborů – pro fenomenální dvojici je charakteristické, že se oba
dlouhodobě prosazují také individuálně jako sólisté. V jejich repertoáru najdeme nejvýznamnější skladby pro hoboj, harfu a orchestr
předních světových autorů, přičemž drtivou většinu z nich provedli
v české premiéře. Společně vystoupili v řadě evropských zemí, ale
také např. i v Kanadě.
Jaroslav Plocek, Kruh přátel hudby
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Každoročně bývá měsíc červenec v Domově obdobím, kdy neprobíhá tolik kulturních akcí jako v měsících jarních nebo třeba v době před
Vánoci. Čas dovolených se promítá do životů seniorů i zaměstnanců. Seniory navštěvují příbuzní ze vzdálenějších koutů České republiky, využívají letního volna k návštěvě svých blízkých, se kterými se delší čas neviděli. Zaměstnanci nabírají síly na podzimní a předvánoční sezónu.
Letos se v tomto „zaběhlém“ letním režimu objevilo i pár novinek, které na první pohled zřejmé nejsou, ale přesto neuniknou pozornosti.
V blízkém okolí Domova probíhá již několik měsíců rekonstrukce koryta řeky. Kolem budovy projíždějí stavební stroje a v řece dost často
panuje čilý pracovní ruch. Uživatelé Domova sledují práce, mezi sebou je komentují. Oblast řeky se stala zajímavým lákadlem strhujícím
pozornost.
I když jsou venku opravdu tropické teploty, uživatelé alespoň na chvilku vycházejí na procházky, nejlépe z rána, kdy je venku vzduch ještě svěží. Na jaře tuto možnost kvůli uzavření Domova neměli a z rozhovorů je hodně znát, jak moc si volnost užívají. To, co bylo dříve samozřejmostí
– setkávání se se sousedy v Domově, procházky na čerstvém vzduchu, posezení na lavičkách před budovou, všechny tyto běžné každodenní
činnosti získaly punc výjimečnosti. Domov se pomalu a opatrně vrací do režimu před koronavirovou krizí, i když některá opatření stále ještě
trvají.
Jedním z těchto opatření je pořádání kulturních akcí v prostorách před budovou. Ale ani tyto podmínky, ani rozmary počasí neodradily dvojici dobrovolníků – pány Skalického a Zoubka, aby společně se svými přáteli z Jabkancového Šlapeta chodili zahrát uživatelům pod balkony.
Na červencové vystoupení v Domově si s nimi přišel zahrát i pan Chudý (housle) a zazpívat paní Hana Rosslerová.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

KŘÍŽ VE DŘEVĚ ZE SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Ve sbírce Městského muzea Česká Třebová se pod přírůstkovým
číslem 1133/1892 nachází část bukového špalku s patrným vyobrazením kříže. V přírůstkové knize je k předmětu veden evidenční
záznam, ze kterého se dovídáme řadu informací. Správce muzea
a autor zápisu Jan Tykač uvádí, že se jedná o dřevo pocházející z tzv.
křížového či hraničního stromu, kterými se označovaly hranice lesa.
Vysvětluje, že stál-li strom přímo na hranici, nepatřil ani jednomu
ze sousedů a býval označen kříži po obou stranách. Protože kříže
po čase zarůstaly, musely být obnovovány. Dále se dočteme, že kříže
byly původně v muzejní sbírce dva. Bohužel do současnosti se nám
dochoval pouze jeden.
Pokud se týká stáří stromu, víme, že předmět byl přijat do sbírek muzea 21. září 1892. Strom, ve kterém byl kříž nalezen, byl tedy pokácen
před tímto datem. Jeho stáří se bohužel nepodařilo určit.
Již zmíněný Jan Tykač byl nejen zakladatelem a dlouholetým správcem muzea, ale též učitelem, členem mnoha kulturních spolků, badatelem na poli regionální historie a národopisu, autorem řady knih
pro mládež, článků a studií se vztahem k historii Českotřebovska.
Znal a uspořádal i městský archiv, a proto nepřekvapí, že u zápisu
v přírůstkové knize odkázal čtenáře na starou městskou kroniku.
V kronice, která je dnes uložena v SOkA Ústí nad Orlicí, najdeme několik folií, která kronikář věnoval průběhu komisionálního přešetřování hranice mezi obecním a vrchnostenským lesem v roce 1793. Ze
zápisu vyčteme mnohé o staré praxi značení hranic. Snad tedy čtenář
uvítá malou historickou vsuvku.
V březnu roku 1793 přijela na žádost obce České Třebové do města komise, která se měla vyjádřit ke sporu mezi městem a vrchností,
tedy zástupci Lanškrounského panství patřícího Lichtenštejnům. Zástupci města žalovali, že před lety vrchnost odňala část obecního lesa
a připojila jej ke knížecí půdě. Novou hranici mezi obecním a vrchnostenským majetkem nechal v roce 1767 potvrdit a vyznačit kříži
na stromech tehdejší vrchní lanškrounského panství Johann Georg
Rieder. V komisi, která měla spor na místě přešetřit, byl přítomen tzv.
poddanský advokát neboli adjunkt fiskálního úřadu z Prahy, královský krajský komisař, lanškrounští vrchnostenští úředníci, za obec pak
první představený města Jan Kašpar (zároveň autor zápisu v kronice)
spolu s mnoha dalšími představiteli města a prostými sousedy. Tato
komise, čítající skoro dvě desítky osob úředních a neurčitý počet přihlížejících, se vydala do lesa obcházet hranici. Kronikář zmiňuje, že se
pohybovali v lese „na Přílohách“ a „na Lázích“ a došli až k Přívratské
louce, odkud se šlo zpět do České Třebové. Zhruba se tedy pohybovali mezi vrchem Jelenice a obcí Přívrat.
Celé šetření bylo značně emotivní. Jan Kašpar popisuje cestu od jednoho křížového stromu ke druhému. Před každým stromem Českotřebovští tvrdili, že se jedná o kříž nově vysekaný v roce 1767,
vrchnostenští, že je to kříž starý, označující starou – nezměněnou hranici. Když se znesvářené strany přely, komisař se prý velmi rozčiloval,
dokonce klel. To se opakovalo na každém zastavení. Českotřebovští
však přece svá tvrzení dokázali podepřít, když z některých křížů zača-

li vytahovat železné hřebíky nesoucí letopočet 1767 – rok údajného
nového vytyčování hranice. Komise obhlédla i pařez po staré křížové
jedli, která dle svědectví Českotřebovských nesla kříže dva – směrem
na obecní a směrem na panskou stranu. Velmi vypjatá situace vyvrcholila, když komise došla ke kamennému mezníku, na jehož vrcholu
byl vyrytý kříž. Komisař jej chtěl nechat vykopat, aby zjistil, jaké znamení se pod ním nachází. Když Českotřebovští začali tvrdit, že pod
kámen se žádná znamení nedávají, rozčilený komisař nechal kámen
přece vykopat a když zjistil, že pod ním opravdu nic není, neudržel
emoce, padlo pár vulgárních slov a komisař kámen jako hraničník
neuznal.
Druhý den, po opadnutí vzbouřených emocí, měl komisař nároky
Českotřebovských uznat a otázat se, zda se obě strany dohodnou
i bez soudu. Vrchnostenská strana však neměla mandát učinit jakékoli rozhodnutí a uzavření sporu bylo odsunuto. Pro dokončení příběhu
ještě dodejme, že spor se nakonec vlekl po další roky.
Vzhledem k předmětu našeho studia je zásadní zjištění, že křížových
stromů se podél hranice českotřebovského obecního lesa nacházely
nejspíše desítky, že byly označovány i kovovými hřeby s letopočtem.
Pokud se týká druhů stromů, zápis výslovně zmiňuje smrk, borovice a jedle. Náš předmět pochází z buku. Druhová různorodost je zde
tedy patrná.
Závěrem ještě dodejme, že dochovaný kus bukového špalku s křížem
z českotřebovského muzea na sobě nese výstavní štítek z Národopisné výstavy Českoslovanské, která se konala v Praze v roce 1895. Štítek
dokládá, že předmět byl už na sklonku 19. století považován za výjimečně dochovaný doklad historické tradice značení hranic.
Jana Voleská, městské muzeum

Část bukového špalku s patrným vyobrazením kříže
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí
od 8 do 18 hodin, v pondělí 28. září zavřeno.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá
vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 1. září 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Amerika, po stopách cest
a osudů českých krajanů s přihlédnutím
k osudům vystěhovalců z Podorlicka pohovoří Ing. Hana Havlová. Cena každé lekce
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se
uskuteční v úterý 8. září 2020, pro mladší děti
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin,
tentokrát na téma Mlynář. Cena každé lekce
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý
v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý
15. září 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma
Stavební proměny Litomyšle po roce
1900 ve srovnání s Českou Třebovou pohovoří Mgr. Anna Weisserová Šubrtová.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila
Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední
úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční
v úterý 29. září 2020 od 17 hodin, tentokrát
na téma 250 let od otevření restaurace
Na Horách. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor:
Martin Šebela.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy „Dělal jsem toho moře.“ Restaurátor a umělec Jiří Josefík se uskuteční
ve čtvrtek 17. září 2020 od 17 hodin. Úvodní
slovo pronesou historičky umění PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. a Mgr. Vladislava
Říhová, Ph.D., hudbou doprovodí Mgr. Milada Hamplová a Jitka Nováková, dipl. um.
Výstava pořádaná při příležitosti nedožitých
100. narozenin českotřebovského rodáka,
akademického malíře a restaurátora Jiřího
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Josefíka (1920–2006) návštěvníkům nabídne
jedinečnou kolekci uměleckých děl z muzejních, galerijních i soukromých sbírek. Výstava
potrvá do neděle 8. listopadu 2020. Pro školy
je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 3. října 2020
od 15 do 16:30 hodin. Po komentované
prohlídce bude k dispozici výtvarná dílna
na téma restaurování.

AKCE
Ve čtvrtek 10. září 2020 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea proběhne beseda
s Mgr. Jaroslavem Lopourem, autorem
publikace Filmová Česká Třebová, svazek
druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti. Mluvené slovo bude doplněno
promítáním fotografií vztahujících se k osobnostem z našeho města, které zanechaly
svou stopu v dějinách kinematografie a divadla. Vstupné 20 Kč.

NOVÁ PUBLIKACE
Městské muzeum Česká Třebová vydalo novou publikaci Jaroslava Lopoura Filmová
Česká Třebová, svazek druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.
Ve své práci se autor soustředil na významné
filmové, divadelní a další osobnosti se vztahem k České Třebové. Čtenář tak v publikaci
nalezne téměř čtyři desítky jmen z oblasti
profesionální kinematografie, divadla a dalších médií.
Publikaci je možné zakoupit v recepci muzea
(TIC) za 279 Kč.
V prodeji je stále i Filmová Česká Třebová,
svazek první. Českotřebovská kina v letech
1911–2015 od téhož autora, a to za cenu
160 Kč.
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz.

ZAMYŠLENÍ NA ZÁŘÍ 2020
MŮJ OSOBNÍ PROSTOR
PRO RADOST
„Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje
kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal… Svůj
hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost
jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal
nepravost, hřích můj… Radujte se z Hospodina
a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte
přímé srdce!“ Žalm 32
Máme před sebou báseň, jejíž autor je ve své
výpovědi velmi otevřený. To proto, že ani jeho
život příliš nehýčkal. Vážení čtenáři, chcete-li,
nalistujte si ve svých Biblích tento Žalm, určitě Bibli někde doma máte. Davidova poezie
je drsná a syrová jako život sám. Navzdory
vší syrovosti nám totiž hned na úvod říká, že
máme důvod k radosti. Dokonce to jediné
svým posluchačům a později čtenářům přímo přikazuje. To je také poselství závěru žalmu. Radujte se! Navzdory tomu, že se mnou
se život nepáral, vám říkám: Buďte radostní!
Je až příliš nápadné, že žalm začíná a končí
stejnou myšlenkou. Žalmistova báseň je přes
veškerou svou syrovost orámována radostí.
Ale je vůbec možné radovat se na povel? To
jsou otázky, které nás nutně napadají, když
se necháme žalmistovou básní inspirovat.
Přikázaná radost navzdory je jedním z motivů, který zaznívá z Bible poměrně hlasitě.
Radujte se navzdory vší ponurosti života.
Navzdory tomu, že vás život nehýčká. Bible
je jako skutečně výborný psycholog. Ona
nám nedává laciné důvody k radosti. Zná nás
natolik, že říká: Z čeho jste vy lidé zvyklí se
radovat, dost často důvodem k radosti není.
A dokonce vím, že důvodů k radosti v životě skutečně moc nemáte. Ani vám nechci
podsouvat nějaké laciné důvody k radosti.
Vím, že je to k ničemu. Ne, důvody skutečně
nejsou tím, co má člověka k radosti přivést.
Jinak řečeno – radost nemá být podmíněna důvodem k radosti. Impulzem k radosti
nemá být nějaký důvod. Objektivní – subjektivní – sebelepší. Ale co tedy?
To, co žalmista ve své básni vymezuje, je prostor pro radost. Prostor, ve kterém se dá radovat. Píše: Hospodine, dostal jsem se do Tvojí
těsné blízkosti. Stávám se Ti Hospodine důvěrně známý. Tak jako žena svému muži a naopak. Přikazuje si, že se ze svého prostoru,
kde je sám se sebou, zaměří na Hospodina.
O totéž se můžeme pokusit i my. Vybočit ze
zaběhlých stereotypů našeho myšlení a zkusit to jinak. Uvědomit si, že nejsme sami, že
prostor našeho života je i prostorem Boha.
A být v jeho blízkosti je radost, důvodům
navzdory. Blízkost Boha nám zprostředkovává i Bible, kterou jsme, třeba i nesměle, opět
po čase otevřeli.
Josef Cepl, kazatel Církve adventistů s. d.
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INZERCE

KURZY ANGLIČTINY
v České Třebové
od září 2020
www.jcaj.cz
• od září 2020 otevíráme kurzy pro
dospělé a seniory v České Třebové
• kurzovné 1.950 Kč za celé pololetí,
a to bez ohledu na počet lidí v kurzu,
2. pololetí plynule navazuje
• s námi se skutečně něco naučíte
a bude Vás to bavit
• budeme se na Vás těšit na našich
nezávazných zkušebních hodinách

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

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 736 414 549

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ZÁŘÍ
5.–6. 9. 2020 MUDr. Polzerová Dana, Ústí nad Orlicí, Třebovská 140, tel. 465 524 087
12.–13. 9. 2020 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
19.–20. 9. 2020 MUDr. Smrčková Jana, Choceň, Dolní 443, tel. 465 471 560
26.–27. 9. 2020 MUDr. Špátová Marcela, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 524 128

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.cz

neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství

Klácelova 1, Česká Třebová

www.farnostct.cz

neděle 9:30

Církev československá husitská

Mlýnská 900, Česká Třebová

–

neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická

Riegrova 283, Česká Třebová

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ PRO ROK 2020/2021
• Klub rosteme spolu pro rodiče a děti
od 18 měsíců
Každé pondělí 8:30–12:00. Čekají vás písničky a říkanky, pohybové hry, tanečky, poznávání nových kamarádů, rozvoj spolupráce,
procvičení jemné a hrubé motoriky, smyslů,
řeči.
Pololetní kurzovné 1000 Kč (16 lekcí), nebo
kurzovné 800 Kč (10 lekcí + 1 zdarma), jednotlivé vstupné 85 Kč.
V ceně pobyt v herně 8:30–12:00. Lektorka
Hanka Doleželová.
• Angličtina pro děti s Hankou Doleželovou
Každé pondělí od 15:00. Pro děti od 2 let.
Interaktivní hravou formou zapojíme angličtinu do běžného života, pojmy denních
potřeb, událostí, základy konverzace, části
těla, písničky, říkanky, pohybové hry a mnohé jiné.
Dle počtu a věku přihlášených dětí vytvoříme následně skupiny. Pololetní kurzovné
1500 Kč, školní rok 3000 Kč.
• Keramika pro děti i dospělé
Každé úterý v lichém týdnu 15:30–17:00. Práce s keramickou hlínou, různé techniky, engoby, glazování.
Individuální přístup. Pro děti od 3 let s rodičem, od 5 do 100 let samostatně.
30 hodin/šk. rok. Cena 1500 Kč/rok. Vstup
na jednotlivé lekce 70 Kč. Lektorka Kateřina
Hondlová.
• Klub pro těhotné ženy aneb cvičení s PA
Klub pro těhotné ženy je koncipován jako tělesné cvičení s posilovacími cviky vybraných
svalových skupin, s prvky jógy a na balónech
zahrnující i harmonizační techniky (dechová
cvičení, vizualizace, meditace vedené slovem
či Tibetskými mísami, individuálně kraniosakrální terapie) k uvolnění stresu, strachu
a obav pro vytvoření podmínek k nacítění se
na miminko, A TIM zajištění optimálních podmínek pro růst a vývoj miminka, ke spravnému držení těla a posílení svalů pánevního
dna, k prevenci častých těhotenských potíží,
k naleznutím odpovědí na otázky, a k navázání přátelství s jinými maminkami. Možnost
individuální konzultace při sepisování porodního plánu.
Každé druhé úterý 17:30, 100 Kč lekce
(105 minut), lektorka Bc. Lenka Jasanská, tel.:
703 362 303, e-mail: lejamaterstvi@gmail.com
• Kurz předporodní přípravy s mentorovanou dulou a porodní asistentkou (PA)
HLAVNÍM ZÁMĚREM PA je otevřít a zodpovědět otázky samotných účastnic kurzu.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ bude společně něco zažít,
dozvědět se a volně povídat o tom, co vám
může PA z praxe, a nejen z praxe, nabídnout
v oblasti, kterou se mnoho let zabývá. Přednášku PA zahájí osobním sdílením zkušenosti
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PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020
Po

8:30–12:00
15:00–17:00

KLUB Rosteme spolu pro rodiče s dětmi do 18 měsíců
ANGLIČTINA pro děti s Hankou Doleželovou

Út

8:30–12:00
15:30–17:00
17:30–19:00

Herna pro rodiče s dětmi + Laktační poradna
KERAMIKA pro děti i dospělé, každý lichý týden, přihlášení předem
Klub pro těhotné ženy / Kurz předporodní přípravy

St

8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:30

Herna pro rodiče s dětmi – s keramickým tvořením
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
Amapola Dance Company – lektorka Eva Hüblová

Čt

8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA angličtiny a matematiky

Pá

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

So / Ne

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

s těhotenstvím, se svými porody a mateřstvím.
Pět témat, pět dvouhodinových setkání
v září až listopadu vždy druhé úterý od 17:30.
Kurzovné 1000 Kč/partner 500 Kč, lektorka
Bc. Lenka Jasanská, tel.: 703 362 303, e-mail:
lejamaterstvi@gmail.com
• Herna pro rodiče s dětmi – s keramickým
tvořením
Každou středu 8:30–12:00, tvoření od 9:00.
Seznámíme se s hlínou, naučíme se kuličky,
hady, misku a základní techniky. Pobytné
50 Kč/rodina, příspěvek na materiál 20 Kč/
dítě. Účast na tvoření dobrovolná, možnost
přijít si „jen“ hrát za pobytné.
• Amapola Dance Company
Každou středu 18:00–19:30. Improvizační
skupinový tanec dle formátu FCBD… prvky
orientu, flamenka, indických tanců, zabalené
do společné improvizace zažijete jen s námi!
Po dohodě skupina Amapola přijímá i začátečníky. Více info u lektorky Evy Hüblové,
evinaposta@gmail.com.
• Výuka Angličtiny a Matematiky
Vždy ve čtvrtek od 14:00, pro všechny věkové kategorie, dle individuálních potřeb.
Čas a cena budou upřesněny na informační
schůzce dle počtu přihlášených.
30 hodin/šk. rok. Vyučovací hodina 45 min.
Lektorka Mgr. Olga Sýkorová. Info a přihlášení na osykorka@seznam.cz.

ÚVODNÍ INFORMAČNÍ LEKCE:
V týdnu od 7/9 proběhnou ukázkové lekce,
ve standardních časech plánovaných kroužků, klubů a kurzů, kde si s jednotlivými lektory doladíte podrobnosti a budete mít možnost se zeptat na vše, co Vás zajímá. Zjistěte si
také u svých zdravotních pojišťoven možnosti příspěvků na aktivity pro sebe a své děti.
Pro další informace můžete volat na tel.
č. 724 986 435, 773 601 427, nebo je najdete na našich webových stránkách
www.mcrosa-radce.webnode.cz, také piště
na e-mail rcrosact@seznam.cz.
• Naším záměrem je výpomoc rodičům.
U všech kroužků je možné, v případě zájmu,
vyzvednout Vaše dítě lektorkou kroužku ze
školní družiny ZŠ Ústecká.
• V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě předložení
potvrzení OSPOD či ÚP, poskytnout slevu
i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné
situaci.
Těšíme se na společný čas plný pohody
a nových zážitků a děkujeme Vám za Vaši
přízeň.
Vaše Rosa rodinné centrum
Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
PROGRAM ZÁŘÍ
1/9 přijďte si užít první otevřený den po prázdninách :-)
2/9 8:30–12:00 Herna pro rodiče s dětmi – s keramickým tvořením, tvoření od 9:00. Pobytné
50 Kč/rodina, příspěvek na materiál 20 Kč/dítě. Účast na tvoření dobrovolná.
7/9 8:30–12:00 Klub rosteme spolu, pro rodiče a malé běhálky od 18 měsíců, s Hankou Doleželovou. Pololetní kurzovné 1000 Kč (16 lekcí), jednotlivý vstup 85 Kč, v ceně lekce pobyt
v herně, možno přijít pouze do herny za standardní pobytné 50 Kč
7/9 15:00 Angličtina pro děti informační schůzka, s Hankou Doleželovou.
8/9 15:30–17:00 Úvodní informační hodina kroužku Keramika pro děti i dospělé, informace
a ukázka práce, seznámení s lektorkou Kateřinou Hondlovou
8/9 17:30 Klub pro těhotné ženy + kurz předporodní přípravy – ukázková lekce s Bc. Lenkou
Jasanskou
9/9 18:00 Amapola Dance Company, info a přihlášení u lektorky Evy Hüblová, e-mail
evinaposta@gmail.com
10/9 14:00–17:00 Výuka angličtiny a matematiky Lektorka Mgr. Olga Sýkorová, e-mail
osykorka@seznam.cz
18–19/9 Nocování v Rose s překvapením od 17:00 do 15:00 následujícího dne, pro děti od 5 let
samostatně, mladší s rodiči, hry + tvoření, cena 350 Kč, sleva pro sourozence a majitele Rodinných pasů
2–3/10 Bazárek dětského oblečení a bleší trhy. Přihlášení pro prodejce na e-mailu
bazarek-rcrosa@seznam.cz

Rosa rodinné centrum je prostor otevřený od pondělí do pátku pro všechny, kteří
mají chuť přijít. Pro maminky, tatínky, prarodiče či tety a strýčky s dětmi.
Vždy se tady něco děje a účast na aktivitě je
vždy dobrovolná. Můžete jen tak odpočívat,
stavět hrady a domečky, číst si pohádky, zahrát si na klavír, malovat, vymýšlet klikaté
dráhy pro vlaky, vařit v kuchyňce, připravit si
tady svačinu či oběd v opravdické kuchyni,
vzít si s sebou počítač a vyřídit si e-maily, zatímco si děti hrají... to vše se u nás děje.
Zázemí pamatuje také na miminka, je zde
přebalovací pult i sprcha. Na hernu navazuje
venkovní zahrada s houpačkami, lavičkami,
pískovištěm, tabulí na malování i domečkem.
Tvoříme program ve spolupráci s Vámi a iniciativa je vítaná. Máte nápad, partu kamarádů
na společnou činnost a nedostatek místa?
Přijďte to zrealizovat do Rosy.

ZAMYSLEME SE NAD MNOŽSTVÍM VYPRODUKOVANÉHO ODPADU

FESTIVAL JEDEN SVĚT
NA DRUHÝ POKUS
Srdečně Vás zveme na zajímavé dokumenty
do Malé scény v Ústí nad Orlicí. Jarní „uzamčení“ nás zastihlo přesně ve chvíli, kdy byl
festival kompletně připraven, a protože filmy
i hosté rozhodně stojí za to, rozhodli jsme se
zkusit štěstí a vše jsme zorganizovali napodruhé.
V týdnu od 19. do 26. září můžete zajít
na 21 filmů, u třetiny z nich se pak i zapojit do
pofilmové debaty. Festival opět navštíví skvělí hosté, diskutovat můžete se šéfredaktorem
publicistiky České televize Markem Wollnerem, s bývalým ministrem životního prostředí Bedřichem Moldanem, s ředitelkou Ústavu
Dálného východu UK, sinoložkou Olgou Lomovou, nebo s novináři Petrem Koubským
z Deníku N či válečnou reportérkou Markétou Kutilovou. Ladíme i debatu s tematikou
Vietnamu a také o kvalitě a způsobech získávání našich potravin. Všechny aktuální informace najdete na webu www.js.spousti.cz,
nebo na našem facebooku.
V České Třebové v Malé scéně proběhnou
15. a 16. září také školní projekce pro žáky
a studenty gymnázia, SŠ a ZŠ z České Třebové a okolí. V případě zájmu kontaktujte
Alici Červinkovou, tel. 777 929 426.
Věříme, že festival bude moci proběhnout
a jeho výtěžek bude dělat radost nejen ústeckým babičkám a dědečkům v podobě
elektrorikši z projektu #babiJede.
Alice Červinková

Uzávěrka příštího čísla
je 14. září 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

O odpadech bylo a ještě bude řečeno hodně. Zkusme si však několik věcí zopakovat,
protože planetu Zemi máme jen jednu, tak jako máme jeden život…
Situace kolem nemoci COVID-19 přináší mnoho a mnoho jednorázového materiálu,
který celou planetu zatěžuje a vzhledem k nemožnosti jej standardně třídit (kontaminovaný nebo potencionálně kontaminovaný), bude tato zátěž jistě velkého rozsahu.
Patrně se nám nepovede virus a všechna omezení, co jsou s ním spojená, nějak zarazit,
pokusme se v souvislosti s možným příchodem dalších omezení a „strašáků“ o pár jednoduchých pravidel:
• Především si přestaňme říkat ono otřepané: „Stejně to celé nemá smysl, vždyť ONI TAM TO TAKY
NEDĚLAJÍ…“ S tím v žádné oblasti života nikam nedojdeme.
• Zrevidujme si doma stav roušek-ústenek. Jednorázová, zakoupená v lékárně, bude snad již
běžně dostupná, ale doma vyrobená je doma vyrobená. Můžete ji použít opakovaně, může
být z příjemné látky a bude nám dobře sedět. Však už je máme od jara vyzkoušené…
• Zamysleme se nad tím, jak správně používat při nákupech jednorázové rukavice. Na co
všechno s nimi vlastně saháme a jak s nimi potom naložíme? Naučili jsme se již účinně a pravidelně umývat ruce? To je základ. Pokud zrovna nesaháte na evidentně nebezpečný materiál
jako třeba zdravotníci, mohou být jednorázovky zbytečné a často je k vidění, že po nákupu
použité skončily mezi potravinami v tašce…
• Další věc je také již „ohranou písničkou“ – nakupování do zásoby. Kdo si na jaře 2020 udělal
zásobu trvanlivých potravin a má je ve spižírně doteď, dá jistě za pravdu, že je potřeba nakupovat s rozmyslem. Už jsme přece poučení a víme, že i když měla některá města vyhlášenou
karanténu, hlady tam nikdo netrpěl. Ano, je pravda, že lidé dokážou ve strachu vykoupit vše,
co je zrovna v akci, ale ekonomický přínos to pro domácnost nakonec nebývá, protože se
hodně potravin nakonec vyhodí.
• Zkusme v nakupování něco nového – pokud třeba doma některé potraviny přesýpáme ze
sáčku do hezké sklenice (třeba těstoviny) a sáček hned vyhodíme, objevme nedávno otevřenou úžasnou bezobalovou prodejnu Spižírna u Magdalény Na Splavě v České Třebové a vezměte si na potraviny svou sklenici s víčkem. Když pomineme škarohlídy, kteří hned řeknou:
„To nemá smysl“ nebo „To je kapka v moři odpadků“, možná vás sortiment prodejny mile překvapí. A kdyby nic jiného, tak to v prodejně krásně voní a možná objevíte suroviny, které jste
ještě neochutnali.
• Anebo – Město Česká Třebová začalo každý čtvrtek pořádat farmářské trhy na Starém náměstí. Třebovanům trh v našem městě určitě chyběl, prodejců i návštěvníků bylo hodně.
Ovoce, zelenina, sýry, uzeniny, pečivo, dobroty, hračky, vše čerstvé a kvalitní. A protože se
zamýšlíme nad spotřebou zbytečných obalů – farmářský trh je to pravé místo, kde podpoříme
české výrobce, kde si může každý uplatnit svoje látkové tašky nebo sáčky a odejít z nákupu
s lepším pocitem.
Právě dobrý pocit a dobré činy jsou jedny z věcí, které dělají náš život lepším.
A jak řekl Vincent Van Gogh: „Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.“
PS: 4. a 5. září budou Na Splavě U malířů tradiční Bleší trhy – i tam můžete dobře nakoupit
nebo prodat…
Za ekocentrum Podorlicko Česká Třebová
Alena Šplíchalová
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Počítačový kurz – začátečníci
Práce s počítačem, internetem, programy Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint), teoretická znalost (pojmy, jak funguje PC, apod.).
Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu.
Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 8:30–9:30 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Počítačový kurz – pokročilí
Určeno pro ty, kteří již počítačový kurz navštěvovali nebo mají mírně pokročilé znalosti. Práce s počítačem, internetem, programy
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Proškolení o bezpečnosti
na internetu (bankovnictví, online nákupy) – ochrana před zloději.
Zakládání silných hesel. Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu. Požadované znalosti účastníka kurzu: zapnutí a vypnutí
PC; práce s klávesnicí a myší; vytváření složek; plocha PC; znalost internetu – zasílání přílohy e-mailem, vyhledávání informací (Google,
Seznam); znalost internetových prohlížečů (Google chrome, Firefox);
pojmy – adresní řádek a oblíbené záložky. Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 9:45–10:45 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Úprava fotografií
Účastníci se naučí upravovat fotografie v grafickém programu
paint.NET, ve kterém si je budou moci upravovat také v pohodlí svého domova. V rámci kurzu si každý účastník vytvoří svou vlastní fotoknihu, kterou si necháme vytisknout. Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 11:00–12:00 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Seznámení s rodokmenem
Nabízím způsob, jak i jako laik bez akademického vzdělání dokáži vyhledat z církevních matrik jednoduchou formou svůj rodokmen až
do 17. stol. Lektor: Jiří Hevera
Schůzky: čtvrtek 9:00–10:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 400 Kč (350 Kč/člen SD)
Posilování a kondiční cvičení s balony
Posílení pánevního dna a páteře, správné držení těla a další protahovací cvičení. Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: středa 8:30–9:30 1× za 14 dní, Malý sál KC
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Jóga
Dechová cvičení a relaxace, které vedou k celkovému uvolnění těla
a navodí psychickou rovnováhu. Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: středa 10:00–11:00 1× za 14 dní, Malý sál KC
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Základy homeopatie a fytoterapie
Metoda léčení podobně podobným… Podpoření a stimulace uzdravujícího se organismu. Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 9:40–10:40 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Malba – pokročilí
Kurz je určen pro ty, kteří kurz Malby navštěvovali v předešlém školním roce. Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: úterý 8:30–11:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 1100 Kč (1050 Kč/člen SD)
Kresba
Kurz je určen pro ty, kteří s kresbou začínají nebo pro mírně pokročilé. Po absolvování tohoto kurzu lze pokračovat v kurzu Malby.
Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: úterý 8:30–11:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 1100 Kč (1050 Kč/člen SD)
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Keramika
Kurz je určen pro ty, kteří kurz Keramiky navštěvovali v předešlém
školním roce. Lektor: Mgr. Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1150 Kč/člen SD)
Rukodělný kurz
Vytváření výrobků známými i méně známými technikami, vytváření
dekorativních i užitkových věcí. Lektor: Lada Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:00 1× za měsíc, „Žluťák – jídelna“
Cena: 1000 Kč (950 Kč/člen SD)
Pedig
Vyrábění košíků, ošatek a dekorací pomocí přírodního materiálu – pedigu, elhar šňůry, korálků a dalších materiálů. Lektor: Lada Pouková
Schůzky: úterý 14:45–17:45 1× za měsíc, „Žluťák – jídelna“
Cena: 1100 Kč (1050 Kč/člen SD)
Sklo a kov
Vyzkoušíme různé techniky, ve kterých je základním materiálem sklo
či kov nebo jejich kombinace – drátování, fusing, šitý šperk z korálků,
nepravý smalt, cínování, tiffany či leptání skla. Jedná se o vyrobení si
drobných předmětů – např. šperky. Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1150 Kč/člen SD) na školní rok
Textil ART
Budeme tisknout a malovat na textil – tašku, tričko, deštník. Také budeme batikovat, zkoušet voskovou batiku; plstit za mokra i studena;
používat filc a vyrábět z něho např. pouzdro na mobil, květy do vlasů;
malovat na hedvábí. Můžeme zkusit i jednoduché základy tkaní.
Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1150 Kč/člen SD)
Knihařství
Dovolte nám, abychom Vám představili jedno „staré“ řemeslo, které
ani v dnešním uspěchaném světě neztrácí své kouzlo, ani místo v našem životě – řemeslo knihařské. (14 sezení = 14 výrobků)
Lektor: Danuše Vytečková
Schůzky: pondělí 15:00–18:00 1× za 14 dní, Knihařská dílna ul. Grégrova
Cena: 1700 Kč (1650 Kč/člen SD)
Střípky společenského života
Základy etikety, společenského chování i tance.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 10:50–11:50 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Osobní rozvoj
Psychohygiena, životní styl, stres, hojnost, kineziologie…
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 8:30–9:30 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Psychologie
Kurz zaměřený na procvičování paměti, logických úloh, a zábavných
testů. Vše probíhá zábavnou formou. V lekcích se zaměříme i na psychologické testy, osobnostní testy a gymnastiku myšlení pro seniory.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 9:55–10:55 (1. skupina), 11:00–12:00 (2. skupina)
1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
*(člen SD = člen místního Svazu důchodců, Česká Třebová)
pokračování nabídky na další straně >
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Sebeléčebné schopnosti těla
Sebeléčba bez chemie, léčba stravou, hydroterapie, bezchemická a bezobalová domácnost, seznámení s etikoterapií, seznámení
s léčebnými hudebními nástroji + automasáž
hlavy podle terapie Su Jok, seznámení s léčebným pohybem. https://zdravinarukou.
webnode.cz/ Lektor: Kateřina Rouse, DiS.
Schůzky: úterý 9:30–11:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 1150 Kč (1100 Kč/člen SD)
Styling
Společně cestou za lepším stylem. Nic proti
Vašemu vkusu a tomu co je Vám příjemné…
po malých krůčcích spolu vystoupíme z bludného kruhu, který se každé ráno připomene
povzdechem před šatní skříní „Co si vezmu
na sebe?“ Lektor: Hana Pechanec
Schůzky: pátek 9:30–10:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 400 Kč (350 Kč/člen SD)
Anglický jazyk
– začátečníci + mírně pokročilí
Kurz je vhodný pro začátečníky a pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce
2019/2020. Procvičování slovíček na určitá
témata (rodina, čísla, barvy…), základní pravidla gramatiky, procvičování časů, tematické hodiny - Christmas, Easter, řešení modelových situací, zdokonalování a rozšiřování
slovní zásoby. Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 7:45–8:45 1× za 14 dní,
DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Anglický jazyk – pokročilí
Kurz je vhodný pro účastníky s pokročilou
znalostí AJ, kteří kurz navštěvovali v předešlých letech. Procvičování slovíček na určitá
témata, pravidla gramatiky, procvičování
časů, tematické hodiny – Christmas, Easter,
řešení modelových situací, zdokonalování
a rozšiřování slovní zásoby. Lektor: Bc. Pavla
Šedivá
Schůzky: pondělí 8:50–9:50 1× za 14 dní,
DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Španělský jazyk - pokročilí
Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce 2019/2020. Bude zaměřen na aktivní užívání španělštiny v praxi.
Studenti se během školního roku naučí nenásilnou formou základy španělské gramatiky a dozví se mnoho zajímavostí z hispánské
kultury. Lektor: Mgr. Nikol Zavřelová
Schůzky: pondělí 16:05–17:05 1× za 14 dní,
DDM
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Country tance pro jednotlivce
Kurz je vhodný pro páry i jednotlivce, kteří
mají rádi tanec. Nepotřebujete žádné společenské oblečení ani žádné zkušenosti, jen
dobrou náladu a chuť naučit se tance v rytmu country. Tento kurz je vhodný pro každou
věkovou kategorii. Lektor: Oldřich Benda,
Pavlína Hejlová
Schůzky: pátek 17:30–19:30 1× za měsíc,
Malý sál KC
Cena: 1700 Kč (1650 Kč/člen SD)

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Časová dotace: Jednotlivé kurzy budou probíhat v období říjen – květen zpravidla 1× za 14 dní
nebo 1× za měsíc (60 minut – 180 minut) v závislosti na druhu kurzu.
Rozvrh kurzů bude připraven k vyzvednutí v kanceláři DDM Kamarád, Česká Třebová a zveřejněn na webové stránce ddmkamarad.eu od středy 9. 9. 2020.
Přihlásit se můžete pouze elektronicky od 9. 9. 2020. Elektronické přihlašování naleznete na webové stránce ddmkamarad.eu. V případě, že si nevíte s elektronickým přihlašováním rady, zastavte se u nás v kanceláři a rádi Vám pomůžeme!
Platby je možné uhradit v kanceláři DDM Kamarád v úředních hodinách do pátku 25. 9. 2020.
Pro otevření kurzu je stanoven minimální počet na 5 nebo 10 účastníků.
Storno podmínky jsou platné jako u zájmových kroužků DDM Kamarád, Česká Třebová.
POZOR! V případě, že si člen místního svazu důchodců vybere více kurzů, příspěvek
bude poskytnut pouze na jeden kurz!

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti
Příjem zboží

středa 23. 9. 2020

9:00–11:00

13:00–17:00

Prodej zboží

čtvrtek 24. 9. 2020

9:00–11:00

15:00–17:00

Výdej zboží*

pátek 25. 9. 2020

15:00–16:00

*Nutné vyzvednout 25. 9. 2020 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!
Oblečení je možné označit dopředu! Seznam a informace k označení oblečení bude na našich
stránkách v sloupečku „naše akce” pod letáčkem Bazaru nebo k vyzvednutí v kanceláři.
Poplatek za příjem zboží – POZOR ZMĚNA
0–30 ks		
50 Kč
31–60 ks		
100 Kč
61–120 ks
160 Kč
121–200 ks
220 Kč
201 a více
300 Kč
kočárek		
20 Kč
sedačka		
20 Kč
postýlka		
20 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Neděle 20. 9 v 17:00 hodin velký sál kulturního centra. Vstupné: 40 Kč
VSTUPENKY JE MOŽNÉ KOUPIT V PŘEDPRODEJI V DDM KAMARÁD NEBO 45 MINUT PŘED
PŘEDSTAVENÍM VE VELKÉM SÁLE KC.
Úřední hodiny DDM Kamarád od 1. 9. 2020
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

KRUHÁČE V JAVORCE
Každé pondělí 17:00–18:00
Každý sudý čtvrtek 17:00–18:00
• dynamické kruhové tréninky
• na čerstvém vzduchu
• za každého počasí
• mnoho cvičebních pomůcek
• cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého
tel.: 603 158 396
e-mail: velejan@centrum.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

CVIČENÍ ČTYŘ SMĚRŮ
Každé pondělí 17:00–18:00
Meditace pohybem. Jedná se o súfijské cvičení – čtyři směry. Meditace pohybem. Jednoduchá forma pohybu všech věkových
kategorií s využitím uvědomělého dýchání.
Povzbuzuje a harmonizuje náš energetický
systém. Pomáhá uvolnit vnitřní napětí a dovoluje energii srdce volně proudit.
• cvičení s hudbou
• venku za každého počasí
• karimatku s sebou
Pod vedením Gaby Velecké
tel.: 602 143 371
e-mail: gabrielavelecka@seznam.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

Od 1. 8. 2020 nové webové stránky

ddmkamarad.eu
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OPRAVY GYMNÁZIA
JSOU PROVÁDĚNY S ÚCTOU K PŘEDCHOZÍM GENERACÍM
Více než sto let stará budova gymnázia bude
díky Pardubickému kraji opět ozdobou České Třebové. Je to díky projektu na úsporu
energií, v rámci kterého budou vyměněna všechna okna v budově. Současně je na
gymnáziu prováděna i sanace suterénu. Na
stavební ruch se přijel podívat i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„V tuto chvíli už je hotové zateplení půdy, které přinese největší úsporu energií. Do podzimu
budou vyměněna nebo opravena všechna
okna na budově gymnázia. Zároveň dojde na

opravu dveří a to i vstupních. Do všech tříd pak
byly nainstalovány měřiče CO2 , které upozorňují žáky a učitele na vydýchaný vzduch. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 13 milionů
korun,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Kromě výměny oken pracují řemeslníci i v
suterénu školy, kde pokračují práce na odvlhčení. Jedná se o práce za 1,4 milionu korun. V nejbližší době by Pardubický kraj chtěl
rekonstruovat i tělocvičnu školy, která potřebuje zásadní opravu podlahy.
„Gymnázium je pro mne srdeční záležitost.
Opravená budova bude poctou těm, kteří ji
před mnoha lety postavili a předali současným
generacím,“ řekl ředitel gymnázia Josef Menšík.
O studium na gymnáziu je velký zájem, svědčí o tom počet podaných přihlášek ke studiu.
„Do primy nám nastoupí 30 žáků. Tento počet
umožňuje dobré dělení na skupiny v předmětech, jako jsou cizí jazyky a v budoucnosti při
volitelných seminářích. Do čtyřletého studia
nastoupí 26 žáků,“ dodal ředitel školy.
TZ Pardubický kraj

MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ KEMP LUBOMÍRA VAŠINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
JIŽ PO DVAADVACÁTÉ
V České Třebové se sešlo na 150 chlapců a dívek, aby od 28. června do 3. července zdokonalovali své volejbalové dovednosti pod vedením špičkových lektorů. Organizačně vyšlo vše na
jedničku a hlavně vyšlo opět počasí.
TZ, red

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH – XXIII. ROČNÍK MEMORIÁLU BR. FR.
JINDRY – XXII. ROČNÍK VEŘEJNÉHO ZÁVODU V PŘESPOLNÍM BĚHU
Srdečně zveme na tradiční přespolní běh po lyžařských tratích, který se uskuteční v sobotu 19. září 2020 v krásném prostředí sportovního areálu na Horách u České Třebové.
Závod je určen jak pro trénované běžce, tak i pro širokou veřejnost a jsou v něm zastoupeny
všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po seniory. Tratě jsou dlouhé od 100 m pro
předškolní děti až po 6 km pro ženy a 9 km pro muže v hlavní kategorii. Pro netrénované je
zařazen lidový běh na 1 km. Start první kategorie je v 10 hod. a hlavního závodu ve 12 hod.
Prezentace je na místě závodu od 8:30 hod. do 11 hod. Závody pořádá jednota Orel Česká
Třebová. Přijďte si zazávodit, srdečně zve TJ Orel Česká Třebová.
Petr Voleský
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PLÁNOVANÁ ČINNOST
SKI TEAMU ČESKÁ TŘEBOVÁ
V SEZÓNĚ 2020/2021
Výbor SKI TEAMU na schůzi 4. 3. 2020 rozhodl o další činnosti spolku v nové sezóně.
Jednou z plánovaných akcí je uspořádání závodu v obřím slalomu pro širokou veřejnost
od nejmenších po dospělé ve spolupráci se
Skiareálem Peklák v České Třebové. Všechny
zájemce o účast v tomto závodě tímto zveme. Tento závod byl plánován i v minulých
sezónách, ale z důvodu náhlých změn počasí se v posledních dvou letech neuskutečnil.
Závod nebude vypsán pro vyspělé závodníky. Obdobný závod by se měl uskutečnit
ve spolupráci se SKIRESORTEM Buková hora
/Červená Voda a Čenkovice/ na sjezdovce
v Čenkovicích. SKI TEAM Česká Třebová nemá
v Čenkovicích žádné zázemí. Pro pořádání
závodů byl proto zakoupen závodní stan,
který bude sloužit k provedení prezentace
závodníků a následně jako závodní kancelář
pro potřeby rozhodčích. Ani tento závod nebude vypsán pro vyspělé závodníky.
Oba závody by měly vést k doplnění a naplnění stavu spolku u dětí ve věku 5 až 10 let.
Zájemci o sjezdové lyžování se mohou přihlásit u trenérů p. Dostál Oldřich nebo pí. Hicklová Zdeňka i v průběhu přípravného období v měsících září, resp. říjen. Podmínkou
členství je uhradit příspěvek spolku 200 Kč
jednou ročně a stejně tak 100 Kč jako příspěvek SLČR, z kterého plyne pojištění členů při
organizovaných akcích spolkem. Řádným
členům v dětských kategoriích uhradíme
jízdné za tréninkové jízdy na Pekláku v České
Třebové a částečně i tréninkové jízdy v Čenkovicích. Přihlaste své děti mezi členy spolku. Více informací včetně tel. čísel na výše
uvedené trenéry, e-mailovou adresu spolku,
výsledky činnosti a závodů od roku 2016
a fotogalerii závodníků od roku 2005 najdete
na www stránkách skiteamct.cz.
Současně je třeba poděkovat všem, kteří nás
v naší činnosti podporují a sponzorují. Jde
především o SKIRESORT Buková hora, který
nám poskytuje svah pro uspořádání tréninku
v obřím slalomu a slalomu, dále SKIAREÁLU
Peklák v České Třebové, MěÚ Česká Třebová,
KÚ Pardubického kraje, Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, KV Svazu lyžařů Pardubického kraje, Skupině ČEZ, LDM Česká
Třebová, Lesům ČR, firmě Pirell, Ostyle a dalším sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni.
Oldřich Dostál
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NÁBOR DO ODDÍLU
KARATE ČESKÁ TŘEBOVÁ
V letošním roce opět otevíráme nábor
do oddílu karate pro nové zájemce. Vyučujeme tradiční okinawské bojové umění Karate Shorin-ryu a Okinawa Kobudo a zveme
do našich řad všechny vyznavače bojových
umění od 12 let. Součástí výuky je mimo jiné
i zlepšení fyzické a psychické kondice, rozvoj
sebeovládání a sebeobrana.
Klub Karate-ka Česká Třebová je členem Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, která
spadá pod světovou organizaci vedenou okinawským velmistrem Kenyu Chinenem.
Výuka probíhá pod vedením certifikovaných
instruktorů s mistrovskými technickými stupni a medailovými umístěními na MS.
Tréninky budou probíhat 2× týdně od konce
září (místo a termíny budou upřesněny).
Najdete nás i na FB a YT.
Zájemci se mohou hlásit zde:
Libor Kovář, trenér
Mobil: +420 773 450 009
E-mail: libcakovar@seznam.cz
Martin Koubek, trenér
Mobil: +420 724 354 539
E-mail: mkoubek11@gmail.com

LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Nedělí 26. 7. odstartoval první cyklus soustředění v Rokytnici v Orlických horách pro
mladší a starší žáky florbalového klubu Orlicko-Třebovsko. Po úvodním slovu proběhly
tentýž den hned 4 tréninkové jednotky – dvě
halové, koordinační a rychlostní. Každý den
začal ranní rozcvičkou v 7:40 a pokračoval
tréninky v hale, na umělém hřišti a přilehlé
běžecké dráze, dále v posilovně nebo v aule.
Denně před prvním odpoledním tréninkem
měli všichni ze zúčastněných možnost se zapojit do individuálního tréninku, pod vedením zkušeného hráče Vojty Šmída, a zdokonalovat se tak například ve střelbě.
Součástí programu byla i týmová hra, kdy
cílem skupin bylo, dostat se co nejrychle-

KOHOUTI ZAHÁJILI PŘÍPRAVU
Víkendovým kempem zahájili přípravu hokejisté českotřebovského klubu HC Kohouti,
kteří chtějí v nadcházející sezoně znovu bojovat o příčky nejvyšší.
Součástí přípravy bude turnaj O pohár
starostky města, který se bude hrát v České Třebové v sobotu 5. září. Pořádající českotřebovské Kohouty doplní sousední HC
Litomyšl, nejlepší tým z Královéhradeckého
kraje HC Stadion Nový Bydžov a mužstvo
s bohatou hokejovou tradicí, HC Náchod.

ji do cíle za pomoci souřadnic získaných
za správné odpovědi nebo po splnění úkolů.
Nejparnější den v týdnu – úterý – se neobešel
bez vodní bitvy, při které nikdo nezůstal v suchém triku. Čtvrtý den se nesl ve znamení
výletu, kdy jsme všichni po obědě společně
vyrazili autobusem do Sportareálu v Českých
Petrovicích. Tento den jsme zakončili regenerací v sauně. Nechybělo ani tradiční zpívání
nováčků, zápasy proti trenérům a závěrečný
turnaj smíšených družstev.
První srpnový den začal druhý cyklus soustředění, kdy mladší a starší žáky vystřídal tým
mužů, juniorů, dorostenců a část týmu žen.
Od předchozích ročníků se výrazně změnil
celý koncept a tento cyklus byl převážně zaměřen herně s důrazem na nácvik systému.
Z toho důvodu proběhly denně 3 tréninkové
jednotky na hale a videorozbory. Po celé dva
dny nám déšť nedovolil vykovávat sportovní
aktivity venku a nezbývalo nám nic jiného,
než si rozdělit tréninky do posilovny či auly.
Ani tyto starší kategorie nebyly ochuzeny
o výlet – poslední den 5. 8. vyrazily do nedaleké Nebeské Rybné na FotbalGolf. Poté tým
mužů opustil Rokytnici a vydal se na turnaj
CzechOpen do Prahy. Zbytek hráčů odehrál
závěrečný turnaj a po večeři se vydali všichni
zpět do svých domovů.
Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko

Program turnaje:
10:00 hodin: Česká Třebová – Náchod
12:00 hodin: Litomyšl – Nový Bydžov
15:30 hodin: utkání o třetí místo
18:00 hodin: finálové utkání
První dva zápasy se budou hrát 3 × 15 minut, dva odpolední duely na klasických 3 × 20 minut.
Celodenní vstupné je 60 Kč. Záštitu nad turnajem převzal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
První mistrovský zápas nové sezony odehrají Kohouti 29. září, kdy doma přivítají Světlou nad
Sázavou. Změny v hráčském kádru a rozlosování základní části soutěže přineseme v říjnovém
vydání Českotřebovského zpravodaje.
Vladimír Vaněk, HC Kohouti Česká Třebová
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ZÁŘÍ
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 8:00 hod.
Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí

10:00–18:30 hod.

Úterý

5:30–8:00 a 10:00–17:30 hod.

Středa

12:00–21:00 hod.

Pátek

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

Sobota

8:00–21:00 hod.

Neděle

8:00–21:00 hod.

Čtvrtek

KONEČNĚ MOTOKROS!
Tak konečně je to tady! Po velmi dlouhé
době se konečně i tým DD Racing z.s. pustil do bojů o mistrovské body v motokrosu.
Hlavní důvody tak dlouhé přestávky byly
dva. V první řadě rušení závodů kvůli korona krizi a potom, dalo by se říci již tradiční,
zranění našeho jezdce Denise Dvořáka v posledním tréninku před restartem sezony. Odlétnutý kamen se s neuvěřitelnou přesností
trefil přímo na kloub palce ruky, který prasknul a musel být téměř na tři neděle fixován.
Smůla, která nám již třetím rokem komplikuje naše starty do závodů MMČR.
Jak jsem již psal na podzim, letošní ročník
přinesl pro náš tým jednu zásadní změnu
a tou je přestup do královské kubatury MX1
(450 ccm).
Kvůli zmíněnému zranění jsme však byli nuceni vynechat první závod v Dalečíně a také
druhý, který se jel v Kaplici.
Proto jsme již netrpělivě vyhlíželi právě uplynulý víkend. Jinín u Strakonic hostil kompletní republikovou špičku, kterou doplnili i jezdci jedoucí Mistrovství Evropy. Pro ty je totiž
MMČR doposud jednou z mála možností, jak
si zazávodit, vzhledem k trvajícím koronavirovým restrikcím v jiných zemích Evropy.
Na start kvalifikace se postavilo dvaapadesát
jezdců, kteří bojovali o 42 míst na startovním
roštu.
Při účasti týmů z Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska bylo dvacáté místo Denise v jeho prvním letošním měření sil
velmi slušným výsledkem.
I v samotné první jízdě se náš jezdec držel
velmi dobře a devatenácté místo v cíli bylo
opravdu tvrdě vydřené a hlavně zasloužené.
Po dojezdu byla na Denisovi znát velká únava. Nedostatek tréninku a málo ježdění se
v takto nabité konkurenci prostě musí projevit.

V druhé jízdě jsme proto očekávali i menší
propad. Denis však, ostatně jako již po několikáté, i druhou jízdu zvládl a dvacátá příčka bohatě předčila naše představy. Celkově
po součtu umístění v obou jízdách obsadil
náš jezdec jednadvacátou příčku a po smolném startu do seriálu si tak připsal první tři
mistrovské body.
Za čtrnáct dní se jede další závod MMČR
v Lokti u Karlových Varů. Moc si přejeme, aby
se další zdravotní problémy Denisovi vyhýbaly a aby i zde dělal dobré jméno českotřebovskému motokrosu. Držíme pěsti!

Pozor na změny provozní doby
7. 9. ZAVŘENO
8. 9. OTEVŘENO 10:00–17:30 (zrušeno ranní
plavání)
22. 9. a 29. 9. OTEVŘENO
5:30–8:00 a 12:00–17:30
24. 9. OTEVŘENO
5:30–8:00, 12:00–16:00 a 18:00–21:00
28. 9. OTEVŘENO 9:00–21:00

ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Veřejné bruslení
Středa

2. 9. 2020

17:30–18:45

Sobota

5. 9. 2020

ZRUŠENO

Neděle

6. 9. 2020

13:00–14:15

Středa

9. 9. 2020

17:30–18:45

Sobota

12. 9. 2020

15:00–16:15

Neděle

13. 9. 2020

13:00–14:15

Středa

16. 9. 2020

17:30–18:45

Sobota

19. 9. 2020

15:00–16:15

Neděle

20. 9. 2020

13:00–14:15

BIKE RESORT PEKLÁK

Středa

23. 9. 2020

17:30–18:45

Stezky jsou otevřeny denně. Vlek a terénní káry v provozu od úterý do neděle vždy
10–18 hodin.
Aktuální informace na www.peklak.cz.

Sobota

26. 9. 2020

15:00–16:15

Neděle

27. 9. 2020

13:00–14:15

Středa

30. 9. 2020

17:30–18:45

Vlastimil Peterka

ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY
Přihlášky online na www.skola-ct.cz. Vyučujeme streetdance, discodance, moderndance, nově parkour a breakdance. Vyplňte
přihlášku a v září si můžete tréninky zdarma
vyzkoušet v nově rozšířeném tanečním studiu. Adresa studia: Podbranská 971, Česká
Třebová.

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

12:00–20:00 hod.
12:00–20:00 hod.

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

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