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LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ
Další vydání městských novin vám přiná-
ší zprávy o investičních akcích města do 
školských zařízení, informaci k náhradní 
výsadbě v parku u krematoria a opravě 
fasády na bývalé tržnici na Novém ná-
městí a další.
Další podrobnosti k chystaným změnám 
v  systému odpadového hospodářství 
včetně termínů besed s občany kvůli od-
padové revoluci jsou na straně 4 a 5.
Rozhovor se ohlíží za prvním ročníkem 
hudebního festivalu Dozvuky léta.
Kalendář akcí je plný pozvánek na kul-
turní události. Chystá se 60. ročník Jab-
kancové pouti, Svatomartinský průvod 
Javorkou, Českotřebovský vehikl, vep-
řové hody u  hasičů, Samhain/Dušičky 
v  pravěké osadě v  Křivolíku, Florbál 
a mnoho dalších.
V neděli 28. listopadu začíná advent, na 
Starém náměstí se uskuteční slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu, odkud 
můžete pokračovat na vernisáž tradiční 
vánoční výstavy v městském muzeu.
Na závěr bych vás ráda požádala, pokud 
máte nějaké nějaké připomínky k  Čes-
kotřebovskému zpravodaji, návrhy na 
zlepšení, náměty, jaké rubriky, rozhovo-
ry a články byste přivítali, napište mi na 
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Děkuji vám za spolupráci.

Hana Sychrová

CYKLOSTEZKA DO RYBNÍKA 
BUDE SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA 
V LISTOPADU
Dle informací z jednotlivých kontrolních dnů 
na stavbě cyklostezky do Rybníka, o  jejíchž 
podrobnostech byla veřejnost opakovaně 
informována na stránkách Českotřebovské-
ho zpravodaje, práce i  nadále probíhají dle 
stanoveného harmonogramu. Předání stav-
by zpět do rukou investora tak proběhne dle 
plánu na přelomu října a listopadu letošního 
roku, jak stanoví smlouva o dílo. V průběhu 
listopadu pak lze předpokládat slavnostní 
uvedení cyklostezky do provozu, jež proběh-
ne za přítomnosti zástupců Státního fondu 
dopravní infrastruktury, který se na projektu 
podílel formou dotace. O  přesném termínu 
otevření bude veřejnost informována na 
webu a sociálních sítích města Česká Třebo-
vá.

Jiří Holý, mediální asistent města

URČITĚ O NÁS USLYŠÍTE ZNOVU
První ročník hudebního festivalu Dozvuky 
léta se konal 1. října u fotbalového stadio-
nu. Pořádal jej nový českotřebovský spo-
lek Pro vás od nás. „Kamaráda Štěpána 
napadlo, že bychom mohli udělat hudeb-
ní festival. Přibral nás, další lidi ve stejném 
věku nebo trošku starší, 20 až 26 let. Jme-
novitě Honza, Hauz, Hory, Linda, Mártty, 
Filip, Jiřin a  Pávis. Měli jsme pocit, že se 
tady nic neděje,” prozradila členka Danie-
la Stránská. A  dodává: „Všichni se známe 
delší dobu a ke konci července jsme začali 
plánovat.“

Co všechno jste museli zajistit?
Museli se domluvit sponzoři, nějaký tahák, 
který přijede a natáhne lidi, domluvit prosto-
ry, pódium, zvukaře, doprovodný program, 
hasiče, zdravotníka, toalety, stánky s  jídlem 
a pitím. Hudba byl nejmenší problém, proto-
že se se všemi kapelami, včetně Voxela, zná-
me. Znamenalo to obepsat své kamarády, 
jestli si chtějí zahrát a pomoct tak dobré věci. 
Jsme moc rádi, že nám hráli místní kapely 
The Attics, Busat a Interstate 60, a tímto jim 
moc děkujeme.

Večer zakončila další místní kapela 375 m 
n. m., ve které zpíváte.
Kapela existuje zhruba pět let. V  tomhle 
uskupení, Honza, Hauz, Natálka, Mártty a já, 
jsme chvilku. Jsme velmi dobří kamarádi, 
vídáme se i  mimo zkoušky. Hrajeme české 

a  slovenské covery. Hrajeme na zábavách 
a plesech, pravidelně koncertujeme v Javor-
ce, pro seniory „Pod balkóny”, v Litomyšli na 
Spacák párty… Máme jednu vlastní písničku, 
která se jmenuje „Napořád“, na další vlastní 
tvorbu teď nebude úplně čas, což je škoda.

Co jste k hudebnímu zážitku a zábavě ješ-
tě přidali?
Od začátku jsme počítali s tím, že chceme ně-
komu pomoct. Vybrali jsme si proto Michalku 
Kapounovou, která trpí od narození mozko-
vou obrnou. Komunikovali jsme s její mamin-
kou, několikrát jsme se viděli i s Míšou, a jsme 
rádi, že jsme mohli pomoct. Bude mít postel 
s  vysokými zábranami, ze které nebude 
v noci padat, a dále tablet, se kterým se bude 
rozvíjet. Bylo to strašně skvělé a dojemné.

pokračování rozhovoru na straně 8 >

Předání daru / foto: Michal Horák

Dozvuky léta 2021
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V PARKU U KREMATORIA 
PROBĚHNE NÁHRADNÍ VÝSADBA
V souladu s harmonogramem předpokláda-
ných úprav v  parku u  krematoria proběhne 
v  blízké době náhradní výsadba za dřeviny, 
které byly pokáceny na jaře letošního roku. 
Tato výsadba již byla objednána u  vybrané 
zahradnické firmy a k  její realizaci bude při-
stoupeno po dodání dřevin v okamžiku, kdy 
tomu klimatické podmínky dovolí. Příslušná 
objednávka zahrnuje výsadbu listnatých 
i  jehličnatých dřevin s  balem do vyhloube-
ných jam, doplnění zeminy, vlastní výsadbu 
a  kotvení vysázených dřevin, zajištění zho-
tovení obalu kmene z  juty, vytvoření výsad-
bové mísy, její zamulčování i zajištění zálivky. 
Vysazeno bude v lokalitě celkem 18 kusů dře-
vin, ze kterých bude polovina jehličnatých 
a polovina listnatých.
Dřeviny jehličnaté: Abies concolor (1 ks), Pi-
nus nigra (3 ks), Pinus wallichiana (1 ks), Tsu-
ga canadensis (4 ks)
Dřeviny listnaté: Fagus sylvatica ’Purpurea 
Pendula’ (1 ks), Prunus subhirtella ’Pendula’ 
(3 ks), Prunus virginiana ’Shubert’ (3 ks), Ul-
mus ’Clusius’ (2 ks)
V souladu s harmonogramem budou rovněž 
v prostoru před atriem do 10. listopadu vysa-
zeny trvalky a cibuloviny. Mobiliář v  lokalitě 
doplní čtyři nové lavičky.

Jiří Holý, mediální asistent města

Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ PARKOVÁNÍ NA TRÁVNÍKU
Na základě požadavků SBD a SVJ z Trávníka a po předchozích jednáních z loňského roku se 
dne 5. 10. 2021 v malém sále KC konalo veřejné projednání záměru na zřízení zóny rezidenč-
ního parkování na sídlišti Trávník.
Tomuto jednání předcházely dvě společné schůzky bytových družstev a SVJ dne 7. a 14. 9. , 
na kterých bylo formulováno jejich společné stanovisko.
V úvodu veřejného projednání zopakoval místostarosta Zelený dosavadní průběh jed-
nání i provedených prací na rozšíření počtu parkovacích míst v oblasti Trávníka. Jedná 
se především o plochy po dvou zbouraných budovách vedle ZUŠ, stejně jako připravo-
vané úpravy chodníků na obou delších stranách Nového náměstí.
Poté dopravní projektant Ing. Matys představil výsledky své práce na rozšíření počtu 
parkovacích míst v  oblasti  – celkem je možné získat dohromady až 262 parkovacích 
míst bez zásahů do zeleně a ostatních ploch.
Účastníci jednání pak byli seznámeni s došlými připomínkami z řad občanů i se společným 
stanoviskem SBD a SVJ, které zavedení rezidenčního parkování požaduje. V následném pro-
storu pro dotazy se usilovně diskutovalo především o možnosti parkování pro návštěvy či 
úpravách jednotlivých míst. Na dotazy kromě pana místostarosty odpovídali i vedoucí od-
borů MěÚ p. Hájek a Smrčka. Přítomen byl rovněž vedoucí odboru rozvoje města a investic 
P. Švercl, který se zúčastnil i předchozích jednání SBD a SVJ 7. a 14. 9.
Na závěr byl přednesen návrh dalšího postupu:
• Dopravní projektant Ing. Matys bude městem pověřen dopracovat úvodní studii.
• Na základě výsledků studie budou do plánu investic zařazeny akce související s rozšířením 

počtu míst i jejich vyznačením.
• Nejpozději 3 měsíce před spuštěním systému rezidenčního parkování bude se zástupci ob-

čanů, SVJ a SBD projednán konečný návrh řešení včetně podmínek.
Z diskuze také vyplynulo, že do budoucna bude třeba řešit i výstavbu nějakého vícepodlažní-
ho parkování pro městská sídliště, byť by to bylo na komerční bázi.
Ještě několik dat závěrem:
• na sídlišti Trávník je celkem 562 bytů a v nich 1035 obyvatel (zdroj OMM MěÚ ČT),
• k 31. 1. 2020 bylo v ČR registrováno 6,13 mil. aut, což představuje 573 aut na 1000 obyvatel,
• občané Trávníka by tak měli statisticky vlastnit asi 593 automobilů.

Jiří Holý, mediální asistent

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ZA MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Ve dnech 8. a 9. října proběhly na celém území České republiky volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky. Celková účast v našem městě dosáhla 66,28 % (tzn. 0,85 % 
nad celostátním průměrem).
Výsledky jednotlivých uskupení v České Třebové: ANO: 29,51 % (2 385 hl.) SPOLU: 25,86 % 
(2 090 hl.) Piráti a STAN: 13,17 % (1 065 hl.) SPD: 10,27 % (830 hl.) PŘÍSAHA: 5,60 % (453 hl.) 
ČSSD: 5,08 % (411 hl.) KSČM: 3,10 % (251 hl.) TSS: 2,69 % (218 hl.) Volný Blok: 1,55 % (126 hl.) 
Výsledky dalších volebních uskupení, počty preferenčních hlasů a ostatní informace nalezne-
te na webu www.volby.cz.

Jiří Holý, mediální asistent města

BÝVALÁ TRŽNICE 
DOSTÁVÁ NOVOU FASÁDU
K  opravě zevnějšku tržnice stojící na rohu 
Nového náměstí bylo přistoupeno z  důvo-
du, že stavba stojí na frekventovaném místě 
v centru města a  její zjev byl po několikale-
tém chátrání nedůstojný. V rámci oprav jsou 
prováděny úkony, jako je otlučení nesoudrž-
ných omítek, opravy a  nátěry klempířských 
a zámečnických prvků, výměna truhlářských 
prvků, nová vnější omítka nebo vyspravení 
stávající a  nový nátěr vnějších omítek. Cel-
ková cena investice je dle smlouvy o  dílo 
336 601,90 Kč bez DPH. Dokončení lze před-
pokládat do 10. listopadu letošního roku.

Jiří Holý, mediální asistent města

INFORMACE O PŘESUNU POBOČKY 
ČESKÉ POŠTY ČESKÁ TŘEBOVÁ 3
Vážení občané, dovolujeme si Vás informo-
vat, že od 1.  10.  2021 sídlí pobočka České 
pošty Česká Třebová 3 v nových prostorách. 
Pošta se stále nachází v  budově v  majetku 
města na adrese Ústecká 205, ale nově ji na-
leznete v  prostorách se vchodem blíže ulici 
Palackého. K přesunu pobočky z prostorů se 
vchodem blíže ulici Havlíčkova došlo z důvo-
du, že předešlé působiště bylo pro potřeby 
České pošty předimenzované. Původní pro-
story budou vyklizeny do konce měsíce října. 
V  souvislosti se stěhováním nedošlo k  žád-
ným úpravám provozní doby pošty.

Jiří Holý, mediální asistent města

Oprava fasády bývalé tržnice na Novém náměstí / foto: Jiří Holý
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REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 
NA PRVNÍM STUPNI ZŠ ÚSTECKÁ 
JE U KONCE
Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Ús-
tecká byla rozdělena do dvou etap. Ta první, 
která probíhala během letních měsíců roku 
2020, zahrnovala především rekonstrukci hy-
gienických zařízení budovy prvního stupně. 
Součástí těchto prací bylo zbudování nové 
kanalizační a  vodovodní přípojky i  nové 
vnitřní rozvody vody a  kanalizace. Vnitřní 
dispozice se změnily pro wc chlapců i dívek 
v  prvním nadzemním podlaží a  chlapců ve 
druhém a třetím podlaží. Došlo také k výmě-
ně části stávajících dřevěných oken a  dveří 
v  zadní fasádě. První etapa prací městský 
rozpočet vyšla na 5 418 000 Kč včetně DPH 
a jednalo se tak o největší městskou investici 
na základních školách v minulém roce.
Rekonstrukce zbývajících dvou wc dívek 
v druhém a  třetím podlaží byla předmětem 
letošní etapy prací. Také tato etapa zahrno-
vala i výměny rozvodů elektroinstalace, vody, 
kanalizace a  ústředního vytápění. V  rámci 
prací letos došlo i k ubourání nevyužívaného 
přístřešku v zadní části budovy, výměně zbý-
vající části stávajících dřevěných oken a dveří 
v zadní fasádě a nátěr zadní fasády. K dokon-
čení druhé etapy prací, která vyšla městský 
rozpočet na 4 863 000 Kč, došlo 18. září.

Jiří Holý, mediální asistent města

TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE MĚSTO INVESTOVALO DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ještě do nedávna byla poslední nezatep-
lenou mateřskou školou v  našem městě 
MŠ U Stadionu, která se osazení rekupera-
ce a celkového zateplení dočkala v letoš-
ním roce. Rekonstrukce probíhala od začát-
ku února do konce září. Projekt, během jehož 
realizace našly děti útočiště v  prostorách 
bývalé ZŠ na Lhotce, obsahoval výměnu dře-
věných výplní otvorů za nové plastové či hli-
níkové výplně, osazení vzduchotechnických 
rekuperačních jednotek do tříd a  kuchyně, 
rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu 
podlahových krytin ve třídách, osazení foto-
voltaických panelů na střechu hospodářské-
ho pavilonu, výměnu vnitřní elektroinstalace 
a  osazení nových inteligentních svítidel, re-
konstrukci plynové kotelny, zateplení obvo-
dových stěn kontaktním zateplovacím systé-
mem a zateplení i výměnu krytiny plochých 
střech všech pavilonů mateřské školy. Cel-
kové náklady na tuto investiční akci čítají 
25 437 000 Kč. Přibližně dvě třetiny z  těchto 
nákladů jsou hrazeny z městského rozpočtu. 
Zbývajících 8 300 000 bylo spolufinancováno 
formou dotace ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky. Veřejnosti byla 
zrekonstruovaná budova prezentována ve 
čtvrtek 21. října, kdy zde proběhl den otevře-
ných dveří.
Od 3.  května, kdy došlo k  předání stave-
niště, bylo možné zaznamenat stavební 
ruch také v blízkosti MŠ U Koupaliště, ke 
které přibyla nová kontejnerová přístav-
ba navyšující kapacitu školky o  24 dětí. 
Z důvodu vysoké nemocnosti v řadách pra-
covníků dodavatelské firmy se sice původní 
termín uvedení přístavby do provozu oddálil, 
ale ne natolik, aby se již v úterý 19. října ne-
mohl konat zápis do nově otevřené třídy So-
viček. Realizace přístavby byla rozdělena na 
dvě samostatné investiční akce. Zbudování 
základové desky vyšlo městský rozpočet cel-
kem na 2 400 000 Kč. Samotná dodávka a in-
stalace kontejnerové stavby pak byla vysou-
těžena za 5 430 000 Kč. Dodávka základové 
desky obsahovala demolici objektů bazénku, 
zídky a zpevněné plochy. Dále také přípravu 

podkladu pod železobetonovou desku tak, 
aby odpovídala statickému posudku a  hyd-
rogeologickému posouzení podloží. Došlo 
také k  zavedení přípojky vody, kanalizace 
a  plynu. Dodávka kontejnerů obsahuje vý-
robu a  montáž kontejnerů na základovou 
desku. Do prostor byla následně instalována 
vzduchotechnika, zabezpečovací zařízení 
a proběhla samostatná dodávka a vnitřní vy-
bavení dle požadavků MŠ.
MŠ Habrmanova si prošla zásadní rekon-
strukcí ve dvou etapách v  předchozích 
letech. Letos bylo na tyto práce navázá-
no dovybavením zahrady. Samostatnou 
investiční akcí byla instalace multifunkčního 
dopravního tartanového hřiště o rozměrech 
9 × 5 metrů. Tato realizace byla hrazena z pe-
něz převedených za tímto účelem do měst-
ského rozpočtu z  účtu samotné mateřské 
školy. Celkem se jednalo o  166 000 Kč. Dále 
díky dotaci ze Státního fondu životního pro-
středí začala být zahrada v průběhu měsíce 
října doplňována o  nové herní prvky v  pří-

rodním stylu, kterých ke konci bude v okolí 
školky celkem 24. Mezi nimi nebude chybět 
dílnička v prostorách stávajícího altánu, kvě-
tinové záhony určené pro osvojení základů 
pěstitelských činností, hmyzí domek určený 
k  pozorování drobných živočichů a  mnoho 
dalšího. Dotace přispěje k  realizaci částkou 
300 000 Kč. Dalších 350 000 Kč pak bude do-
plněno z městského rozpočtu.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych jménem Českotřebovských Pirátů poděkoval všem voličům, tedy i nejenom těm, 
co volili naši stranu. Volby jsou svátkem demokracie. Volební právo je jedním z těch nejdů-
ležitějších, které máme. Přesto se velká část našich občanů rozhoduje nevolit. Proč to tak je? 
Zástupci, které si zvolíme, rozhodují o důležitých věcech v našich životech na všech úrovních. 
I tak je slyšet názor „nejdu k volbám, stejně se nic nezmění“. Bohužel to není pravda. Ten chy-
bějící hlas pomůže většinou tomu, koho tam vlastně nechcete. A pak zase nezbyde nic jiného 
než kritizovat, jak je všechno špatně.
Současným nebezpečím naštěstí již není monopolní postavení jediné politické strany nebo 
chybějící informace. Dnešní rizika jsou ideová, ideologická. Kampaně vedou profesionální 
agentury, přidává se k tomu někdy i intelektuální vyprázdněnost politických aktérů, populi-
smus a absence vizí překračujících jedno volební období. V televizi jsou politické střety pre-
zentovány jako zábavná reality show. Převažuje vnímání politiky jako soukromého byznysu 
namísto hájení veřejných zájmů. To budeme chtít i naší další prací změnit. Ještě jednou děkuji 
Vám všem, kdo svého voličského práva využili, a ukázali tak, že jim osud naší země není lho-
stejný.

Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

MŠ U Koupaliště / foto: Michal Horák
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CO SE OPRAVDU NACHÁZÍ V NAŠICH POPELNICÍCH NA SMĚSNÝ ODPAD?
Abychom na tuto otázku uměli opravdu odpovědět, nechalo město Česká Třebová zpracovat rozbor směsného komunálního odpadu, který 
jeho obyvatelé vhodili do popelnic či kontejnerů. Ve dnech 5. a 6. 10. 2021 byl postupně rozebrán vzorek nádob na směsný odpad ze sídlištní 
zástavby a zástavby rodinných domů. Svozová společnost navezla cca 1 tunu tohoto odpadu na vybrané místo. Z něj byl vybrán reprezenta-
tivní vzorek o váze 200 kg a ten byl odbornými pracovníky rozebrán na jednotlivé druhy odpadů – papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton, 
textil, bioodpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, minerální či chcete-li stavební odpad a spalitelný neboli zbytkový odpad. Spalitelný od-
pad je ten, který by měl v nádobách na směsný odpad opravdu končit. Poslední částí, která při rozboru vzniká, je frakce o rozměru menším 
než 4 cm. To jsou odpady, které propadávají sítem, na kterém se rozbor dělá. Tato frakce se dále nerozebírá, ale dá se říci, že ji z větší části tvoří 
bioodpad.
A jak tedy vypadají výsledky? Opravdu se u nás v České Třebové třídí tak špatně? Podívejte se s námi na výsledky:

Jak je vidět na obou grafech, až ¾ odpadu lze ještě vytřídit. Zvláště v separaci bioodpadu máme velké mezery. Bioodpad tvořil až polovinu 
z obsahu popelnic a kontejnerů, přitom je druhem odpadu, který lze velmi snadno přeměnit na hnojivo – kompost a vracet do půdy, kam se 
tím dodá tolik potřebná organická hmota. Nyní se buduje městská kompostárna, která zvládne zpracovat všechen bioodpad z našeho města. 
Je zbytečné zahrnovat tento odpad do skládky a platit za něj stále větší peníze. A bioodpadem se nemyslí pouze zahradní odpad jako tráva 
nebo listí, ale jde hlavně o bioodpad, který vzniká přímo v domácnostech – v jednotlivých kuchyních – ořezy z ovoce a zeleniny, kávové sed-
liny, skořápky od vajíček, zbytky potravin rostlinného původu a další.
Bylo by možné zlepšit i třídění papíru, plastu, skla a kovů, které tvoří také nezanedbatelnou část rozebíraného odpadu. Mezery v třídění kovů 
jsou pak zvláště na sídlišti. Potěšující informací je fakt, že jen málo elektra, textilu či nebezpečného odpadu vyhazují občané města do černých 
nádob a končí tam kde má, tedy např. na sběrném dvoře.
Celá akce byla také spojena s  edukačním programem pro základní školy a  nižší gymnázium, kdy děti viděly, co se opravdu ve směsném 
odpadu nachází. Dozvěděly se také, kde odpady končí nyní a kde by končit měly tak, aby odpad byl skutečně zdrojem pro další výrobu. Pře-
kvapením pro řadu žáků byla informace, že to, co skončí v nádobě na směsný odpad, je již pro další výrobu nepoužitelné a skončí na skládce.

Právě z důvodu snížení množství směsného odpadu ukládaného na skládku a zvýšení míry třídění město zavádí svoz papíru, plastu 
a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností (rodinné domy, menší bytové domy) tak, aby bylo třídění pro vás občany co nejsnaz-
ší. Požádejte si tedy o vlastní nádoby co nejdříve. V těchto dnech vám jsou do schránek doručovány detailní informace, jak nádoby získat. 
Proběhne i řada besed, kde vám budou zodpovězeny veškeré možné dotazy. Město myslí i na velké bytové domy, přestože výše uvedený 
systém není pro sídliště vhodný. I pro obyvatele sídlištní zástavby se budeme snažit třídění odpadu co nejvíce usnadnit.

NOVÁ ODPADOVÁ VYHLÁŠKA A CO PŘINÁŠÍ…
Na svém zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo města Česká Třebová novou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství. Ta přináší několik změn, které se více či méně dotknou všech občanů. Potřeba těchto změn byla daná jak novou odpa-
dovou legislativou, tak nedobrými výhledy na dopady stále se zvyšujících nákladů na městský rozpočet. Které změny jsou nejpodstatnější?
• zavedení systému adresného svozu odpadů dům od domu (door-to-door)
Jak už bylo avizováno, město Česká Třebová získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na pořízení nádob pro poho-
dlné třídění odpadů adresným systémem. Tedy – kdokoli z občanů bude mít zájem, dostane nádoby na plast, papír a bioodpad, které budou 
pravidelně sváženy přímo od domu. Nádoby budou distribuovány od února 2022 a podrobné informace k distribuci občané včas obdrží.
• zavedení evidence sběrných nádob na komunální i tříděný odpad
Vyhláška stanoví povinnost mít na nádobě na směsný komunální odpad umístěn identifikační čip. Za tímto účelem jím budou všechny ná-
doby na směsný komunální odpad vybaveny. Tento čip udělá každou odpadovou nádobu nezaměnitelnou. Díky elektronické identifikaci 
mohou být odpadové nádoby jednoznačně identifikovány. Jak bude osazení nádob probíhat, si přečtěte na další straně.
• zavedení svozu bioodpadu v souvislosti s výstavbou nové kompostárny v Třebovicích
Jak vyplývá i z výsledků fyzického rozboru (viz článek výše), bioodpad tvoří téměř polovinu obsahu nádob na směsný komunální odpad. Měs-
to Česká Třebová v současnosti buduje v areálu skládky v Třebovicích novou kompostárnu, která bude schopná zpracovat veškerý bioodpad 
pocházející z města. Proto také budou distribuovány nádoby na bioodpad do jednotlivých domácností, které o to projeví zájem, a zároveň 
budou k dispozici na sběrných místech i pro obyvatele bytových domů.

Složení odpadu v sídlištní zástavbě Složení odpadu v zástavbě rodinných domů

Papír/lepenka

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartony

Textil

Minerální odpad

Nebezpečný odpad

Elektroodpad

Bioodpad

Spalitelný odpad

Frakce < 40 mm
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EVIDENCE NÁDOB 
NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
– JAK BUDE PROBÍHAT?
Jak jste již mohli zaznamenat, město Česká 
Třebová připravuje změny v  systému odpa-
dového hospodářství. Od ledna bude v této 
souvislosti platit i  nová vyhláška, která jim 
stanoví legislativní rámec. Jedna ze změn, 
které se odehrají, bude zavedení identifikač-
ního systému na odpadových nádobách na 
území celého města za účelem jednoznačné 
identifikace již přistavených nádob na směs-
ný komunální odpad.
Vystrojení nádob čipy bude probíhat během 
prosince a bude zajištěno městskou společ-
ností Eko Bi s.r.o. Abychom mohli s  instalací 
čipů na nádoby začít, potřebujeme Vaši pod-
poru:
Na vaši adresu vám budou dodány samo-
lepky s unikátním čipem. Ty vylepíte na svou 
nádobu na směsný komunální odpad. Ná-
sledně během prosince budou tyto nádoby 
vystrojeny čipem, opět unikátním, jedno-
značně spárovaným s vaší domácností. Osa-
zení vaší nádoby čipem bude probíhat vždy 
v obvyklý den svozu, jen vás žádáme, abyste 
své nádoby nechali přístupné po celý den 
a neuklízeli je ihned po svezení.
Každá domácnost obdrží na svou adresu 
jeden čárový kód pro jednu nádobu. Jak už 
jste se mohli dočíst v  předchozích článcích, 
cílem změn v  odpadovém hospodářství je 
snížit množství směsného komunálního od-
padu. I z výsledků fyzického rozboru odpadu 
vidíme, že v popelnicích končí více než dvě 
třetiny odpadu, který by mohl být vytříděn. 
Máme tedy za to, že jedna nádoba na směs-
ný komunální odpad pro jednu domácnost 
je dostačující. Pokud ale máte objektivně 
závažný důvod k využívání více nádob, pro-
sím, kontaktujte odbor životního prostředí 
Městského úřadu Česká Třebová s  žádostí 
o vydání druhého čárového kódu a následně 
osazení nádoby čipem.
Tato informace se tedy týká v  tuto chvíli 
pouze nádob na směsný komunální odpad – 
nádoby na tříděný odpad, které budou do 
rodinných domů distribuovány na začátku 
roku 2022, budou již čipy osazeny při pře-
dávce.

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí 
Městský úřad Česká Třebová

• zrušení svozu komunálního odpadu z chatových oblastí, s možností svozu odpadu ve vlastních nádobách z ne-
movitostí určených k rekreaci z předem určených svozových míst

Vzhledem k  dlouhodobému zneužívání sběrných míst na komunální odpad z  chatových oblastí, nebudou v  příštích letech tato místa již 
svážena. Stále je zachována možnost využívat sběrný dvůr. Dále je možné odpad vzniklý v rekreačních objektech soustřeďovat ve vlastních 
nádobách, které budou sváženy z předem určených svozových míst v rámci svozových tras (budou podléhat také systému evidence).
• zavedení možnosti účasti podnikatelských subjektů do obecního systému svozu odpadů
Město Česká Třebová nově umožňuje vstup podnikatelských subjektů do obecního systému. Po uzavření smluvního vztahu mezi podnikají-
cím subjektem a městem bude možné odkládat odpady podobné komunálním – papír, plast, sklo a kovy – do kontejnerů na veřejných sta-
novištích. Tato možnost bude zpoplatněna. Víme o tom, že podnikatelskými subjekty jsou veřejná místa dlouhodobě zneužívána, nabídkou 
legální možnosti vstupu do systému jim chceme vyjít vstříc a zároveň narovnat neutěšený stav.
Tolik k nejpodstatnějším změnám vyplývajícím z nové vyhlášky. Věříme, že máte jistě mnoho dotazů – i proto jsme připravili sérii komunitních 
setkání, kdy bychom vám rádi vše osobně vysvětlili, objasnili a odpověděli na vaše otázky. Termíny jednotlivých besed jsou zveřejněny také 
v tomto čísle Českotřebovského zpravodaje, zároveň bude leták distribuován do jednotlivých domácností. Abychom dali prostor všem, roz-
hodli jsme se besed připravit tolik, kolik je ve městě volebních okrsků. Nicméně pokud vám časově ten „váš“ termín nevyhovuje, velice rádi 
vás uvidíme v jiném termínu, který pro vás bude časově schůdnější.
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JUBILEA – ZÁŘÍ 2021

75 let
Junková Marie 19. 9. 1946 Česká Třebová

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVUJÍ V LISTOPADU 
TITO OBČANÉ

70 let
Slíva Zdeněk 5. 11. 1951 Česká Třebová
Zábržová Zdena 6. 11. 1951 Lhotka
Dušková Jarmila, Mgr. 9. 11. 1951 Česká Třebová
Haringová Elżbieta 10. 11. 1951 Česká Třebová
Škeřík Jan 10. 11. 1951 Parník
Vondráčková Jaroslava 14. 11. 1951 Česká Třebová
Dvořáková Alžbeta 22. 11. 1951 Česká Třebová
Šimková Hana 23. 11. 1951 Lhotka
Bečka Bohumír 26. 11. 1951 Česká Třebová
Hetych Jiří 27. 11. 1951 Česká Třebová
Motyčková Eva 27. 11. 1951 Česká Třebová

75 let
Kovářová Růžena 3. 11. 1946 Parník
Kopecký Oldřich 12. 11. 1946 Česká Třebová
Vycudilík Jan 12. 11. 1946 Česká Třebová
Dvořáčková Jiřina 16. 11. 1946 Česká Třebová
Opletalová Irena, Mgr. 27. 11. 1946 Česká Třebová
Šimon Miloslav 28. 11. 1946 Česká Třebová
Honlová Marie 29. 11. 1946 Česká Třebová

80 let
Skalický Jan 2. 11. 1941 Česká Třebová
Stránský Karel 4. 11. 1941 Parník

85 let
Uma Čestmír 20. 11. 1936 Parník
Poukarová Jitka 26. 11. 1936 Parník

90 let
Poláchová Ludmila 8. 11. 1931 Česká Třebová
Hubálková Libuše 26. 11. 1931 Česká Třebová

91 let
Kovářová Jarmila 25. 11. 1930 Česká Třebová

94 let
Rybková Libuše 22. 11. 1927 Česká Třebová

97 let
Faltusová Jaroslava 14. 11. 1924 Parník

98 let
Hubená Sylvie 12. 11. 1923 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

REKONSTRUKCE SPOLEČENSKÉHO SÁLU NA SKALCE 
BY MOHLA ZAČÍT V ROCE 2023
Zahájení rekonstrukce společenského sálu Střední školy technické Gustava Habrmana v Čes-
ké Třebové je opět o krok blíže. Radní Pardubického kraje schválili investiční záměr s předpo-
kládanou hodnotou přesahující 53 milionů korun. Zahájení realizace stavby se předpokládá 
v roce 2023 s ohledem na dostupné finanční prostředky.
„Společenský sál na Skalce je jedním ze dvou, které kraj vlastní. Sukova síň Domu hudby již 
doznala významných změn a  investic, a  proto již delší dobu hovoříme také o  úpravě sálu 
v České Třebové. Ten slouží nejen škole, ale také různým konferencím, burzám škol či matu-
ritním plesům ve městě, které v zásadě nemá k tomuto sálu odpovídající alternativu. Stávající 
stav sálu i technického zázemí odpovídá době vzniku prostor, a proto považujeme za zcela 
správné dostat jej do parametrů 21. století. Součástí rekonstrukce je po dohodě s vedením 
školy také výměna střešní krytiny. V  tuto chvíli předpokládáme, že bychom úpravy zahájili 
v roce 2023 s ohledem na možnosti krajského rozpočtu. Předpokládaná hodnota celé stavby 
je nyní přibližně 53 milionů korun,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který 
o podobě nového sálu jednal jak s vedením školy, tak města.
Rekonstrukce se kromě samotného společenského sálu dočká také vstupní hala do školní 
budovy. „Proměnou projde vrátnice, prodejna, sociální zařízení a celkově se změní charakter 
vstupu do školy. Ve druhém patře pak společenská místnost, šatny, sekretariát, ředitelna, ku-
chyňka, bary či sociální zařízení,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

TZ Pardubický kraj

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ondřej a Jana Blohoňovi
se synem Adamem a dcerou Terezou

Daniel Vaňák a Nikola Neumannová
se synem Danielem

Josef Šebrle a Barbora Paukertová
se synem Josefem

Bc. Matěj Chládek a Mgr. Alena Brtníčková
s dcerou Alicí

SŇATKY
Milan Hejč, Třebovice
a Radka Míková, Třebovice

Eduard Pfeifer, Voděrady
a Edita Janečková, Jehnědí

Tomáš Jílek, Oldřiš
a Renáta Botaiová, Česká Třebová

Václav Horka, Česká Třebová
a Veronika Juráčková, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

Vlastimil a Jiřina Dlouhých s dcerou Terezou

Květoslav Krsek a Alena Štěrbová
s dcerou Kristýnou Lucií

Radovan Guziur a Monika Schořová
s dcerou Annou

Josef Hošpes a Kristýna Bartoňková
s dcerou Nikolou

Petr Švec a Zuzana Malíková
s dcerou Nikolou

Vizualizace sálu

Vizualizace vstupní haly
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ZPRÁVY Z LINKY 156
CHTĚLI SI ZŘEJMĚ VYBAVIT DÍLNU
Dne 1.  9.  2021 v  19:27 vyjela hlídka MP do 
supermarketu TESCO, kde si ostraha všim-
la na kamerovém záznamu dvou mladíků, 
kteří bez placení pronesli přes pokladny dvě 
sady montážních klíčů. Po zhlédnutí kame-
rového záznamu byli zjištěno, že se jedná 
o M. C. a K. M. Věc byla oznámena příslušné-
mu správnímu orgánu.

VYBÍJEL SI ENERGII NA VOZIDLE
Dne 2.  9.  2021 ve 3:36 vyjela hlídka MP na 
ulici Komenského, kde neznámý mladík po-
škozoval zaparkované vozidlo. Hlídka MP 
mladíka zajistila. Šetřením bylo zjištěno, že se 
jedná o M. T., po kterém bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. Proto byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si věc převzala.

ŠEL NA NÁVŠTĚVU ZAVŘENÝMI DVEŘMI
Dne 8. 9. 2021 ve 22:05 byla přivolána hlíd-
ka MP na Staré náměstí, kde u jednoho bytu 
byly vykopnuté vstupní dveře. Na místě bylo 
zjištěno, že M. P. se svou přítelkyní šel na ná-
vštěvu k její matce. Zřejmě nechtěl zvoněním 
rušit obyvatele bytu, proto zamčené dveře 
vykopl. Když překvapení nájemníci sdělili, 
že zavolají policii, tak dvojice z domu utekla. 
Věc byla oznámena příslušnému správnímu 
orgánu.

POPÍJEL V PARKU ALKOHOL
Dne 22. 9. 2021 v 16:25 při kontrolní činnosti 
parku u Tesca nalezla hlídka MP muže, poz-
ději zjištěného D. H., který zde konzumoval 
alkoholické nápoje. Vzhledem k  tomu, že je 
to zde zakázáno obecně závaznou vyhláš-
kou, byl za své jednání odměněn v příkazním 
řízení.

A NEDAL SI POKOJ
Dne 23. 9. 2021 ve 21:09 vyjela hlídka do su-
permarketu KAUFLAND, kde ostraha zajistila 
muže, který zde nakupoval tak, že si strčil 
řetízek k  brýlím do kapsy a  pronesl jej bez 
zaplacení přes pokladnu. Hlídka MP na místě 
zjistila, že se jedná o D. H., který byl v posled-
ních třech letech odsouzen pro majetkovou 
trestnou činnost. Proto byl předán Policii ČR 
k dalšímu opatření.

NEZAJISTIL SI ŘÁDNĚ SVÉHO MILÁČKA
Dne 28. 9. 2021 v 11:20 odchytila hlídka MP 
u  restaurace Lhotka volně pobíhajícího psa. 
Šetřením byl zjištěn majitel, který řádně ne-
zajistil, aby jeho miláček neutekl. Věc byla 
vyřízena v příkazním řízení.

VYBÍRAL PLECHOVKY Z KONTEJNERU
Dne 30. 9. 2021 v 10:12 bylo na služebnu MP 
oznámeno, že na Lhotce se v kontejneru na 
železný odpad pohybuje neznámý muž. Na 
místě hlídka MP zjistila, že se jedná o  P.  R., 
který se pokoušel z  kontejneru odcizit ple-
chovky. Vše vrátil zpět a  za své jednání byl 
odměněn v příkazním řízení.

Petr Vencl, velitel MP

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVE NA AKCI
REVOLUTION TRAIN V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
– REVOLUČNÍ PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak 
snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.
Vlak zastaví ve vlakové stanici Česká Třebová v úterý 9. listopadu 2021.
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů 
zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny 
mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. 
Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a  interaktivnímu přístupu dokáže 
program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let), tak i pro širokou 
veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí 
ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může 
být pozdě.
Dopolední program je rezervován pro základní/střední školy. Odpoledne je otevřeno pro ši-
rokou veřejnost. Program začíná každých 20 minut.
Vstup bude díky městu Česká Třebová po celou dobu zdarma.
Vlak byl již ve více než 175 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 
180 tisíc lidí.
REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a  zá-
štity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. 
Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.
Odkaz na trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U & t=23 s
Další informace na www.revolutiontrain.cz.

TANEČNÍ ŠKOLA NA BATTLE SOUTĚŽI 
V HRADCI KRÁLOVÉ
Sobota 9. 10. 2021 se nesla ve znamení sou-
těže T-Bass Cup vol.1. Po delší covid pauze 
se 9členná výprava, složená nejen z  nováč-
ků, vydala změřit své síly na soutěž, která se 
nesla v čistě přátelském duchu v nedalekém 
sousedním městě. V dětské věkové kategorii 
startovala Adélka Sokolová, Nela Motlová, 
Eliška Konkolová, Sofča Krajová, Péťa Kabá-
tová. Péťe, Elišce a  Nele se podařilo ze zá-
kladní preselekce dostat do battle 1vs1. Péťa 
se poté probojovala do Top 8. V  juniorské 
kategorii startovala Anežka Kalábová, Dída 
Landová a Marťas Prossa. Anežce a Marťaso-
vi se podařilo projít preselekcí do battle 1vs1. 
Vítězem juniorské kategorie se stal Martin 
Prossa. V kategorii dospělých náš klub zastu-
povala Lenka Špajsová. Nejen organizáto-
rům, ale i tanečníkům patří velké díky.

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

http://www.revolutiontrain.cz
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TANENČNÍ ŠKOLA REPREZENTOVALA NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Ve dnech 9.–12. září se Taneční škola Česká 
Třebová zúčastnila Mistrovství Evropy, které 
se konalo v Polsku nedaleko Wroclawi. Dva-
cetičlenná výprava tanečníků spolu s dopro-
vodem vyrazila autobusem za hranice České 
republiky v brzkých ranních hodinách.
Soutěžilo se již od prvního dne. Ve čtvrtek se 
v  tanečním battlu, neboli tanečním souboji 
utkal pouze jeden zástupce TŠ, a  to Martin 
Prossa. Konečné 5. místo mezi evropskými 
tanečníky je tedy zatím nejlepším umístěním 
v historii TŠ. Druhý den na tanečníky čekaly 
celodenní starty v  kategoriích Sóla a  Dua. 
I zde TŠ získala postupy ze základních kol do 
kol semifinálních, či úspěch utekl jen o malič-
ký kousek a tanečník zůstal na prvním nepo-
stupovém místě.
Dva dny v hale, dva dny na parketě a mezi-
národní soutěž. To, že je pro všechny nároč-
né startovat na takto prestižní soutěži, není 
pochyb. Komunikace v  anglickém jazyce, 
psychická zátěž a  tréma, s  tím vším museli 
tanečníci bojovat. Setkání s absolutní evrop-
skou taneční špičkou vyvrcholilo třetí den, 

kdy startovaly malé skupiny. Ani zde nebylo 
pochyb, že Taneční škola je připravena na 
účast na mezinárodních soutěžích.
Nezbývá než jen smeknout a  žasnout nad 
samotnými tanečníky, kteří bojovali do po-
slední chvíle.
Na vlastní oči vidět, co udělal náš nejdelší 
lockdown v Evropě a s jakou nevýhodu mu-
sejí naši sportovci momentálně na meziná-
rodních soutěžích bojovat, je také zážitek.
TŠ reprezentovali: Hřebíčková Marie, Jirouš-
ková Ema, Kabátová Petronila, Konkolová 
Eliška, Krajová Sofie, Motlová Nella, Ježová 
Eliška, Fišarová Natálie, Honlová Daniela, 
Horská Sofie, Kalábová Anežka, Kalousek 
Tomáš, Linhartová Anděla, Prossa Martin, 
Sirová Monika, Skalická Tereza, Škrabálková 
Kamila, Marčíková Nikola, Martincová Ka-
teřina, Vavroušková Natálie, Rybková Lucie 
a Špajsová Lenka.
Čest našim soupeřům z  Německa, Dánska, 
Maďarska, Jižní Makedonie, Polska, Ruska, 
Slovenska, Švédska, Itálie.

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

URČITĚ O NÁS USLYŠÍTE ZNOVU
pokračování rozhovoru z titulní strany >

Měl podle vás první ročník úspěch?
Vstupné bylo dobrovolné, ale myslíme si, že 
se tam otočilo okolo 1200 až 1500 lidí, při-
čemž největší nával byl na Voxela, a  potom 
už tam většina lidí zůstala až do konce.
Děkujeme všem organizátorům, pomocní-
kům, sponzorům, zvukaři, kteří nám pomohli 
festival uskutečnit. Děkujeme za doprovodný 
program v podání Taneční školy Česká Třebo-
vá, ohnivé show, florbalistům z FbK Orlicko-
-Třebovsko. Hodně z nás si vzalo dovolenou, 
včetně členů rodiny, takže děkujeme svým 
zaměstnavatelům, že nám volno umožnili. 
Chtěla bych poděkovat také paní starostce, 
že převzala záštitu nad festivalem.

Pokusíte se akci zopakovat?
Dozvuky léta budou určitě znovu příští rok, 
ale v  jiném termínu, chtěli bychom to smě-
řovat na začátek září. Místních kapel je tady 
určitě dost, ale záleží, co hrají za styl. Vybra-
li jsme pop rock nebo spíše rock. Na první 
ročník jsme oslovili naše kamarády, aby si 
zahráli, což se podařilo, a  uvidíme, co bude 
příští rok. Třeba se nám přihlásí i nějaké kape-
ly samy. Myslím si, že i moderátorská dvojice 
Jiřin a Pávis zůstane, že tam patří. Kluci jsou 
dlouholetí kamarádi a „šoumeni“.

Plánujete něco dalšího?
Určitě o nás v nejbližší době uslyšíte znovu. 
Můžete se těšit na další „Dozvuky“, ale nepro-
zradím Vám čeho.
Všichni, co mají dobré srdce a chtějí pomáhat 
lidem, tak se k nám mohou přidat a budovat 
něco, co tady ještě nebylo. Jsme na face-
booku a  instagramu, stránka „Dozvuky léta“ 
se bude přejmenovávat na náš spolek „Pro 
vás od nás“, kde se vždy dozvíte nejnovější 
informace. Sledujte naše stránky.

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Dozvuky léta 2021, kapela Interstate 60

The Attics

Busat
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KYNOLOGICKÁ SEZONA MLÁDEŽE V ZKO JAVORKA – TÁBORY, MISTROVSTVÍ, ZÁVODY
Po vynucené pauze jsme mohli naštěstí v plánovaném termínu uspo-
řádat všechny akce pro děti a  jejich čtyřnohé parťáky. Omezenou 
práci ve skupinových trénincích jsme dostatečně využili pro indivi-
duální přípravu, což přineslo výborné výsledky.
13. června jsme uspořádali v areálu FK, na obou hřištích současně, již 
tradiční Junior Open – soutěž, která zahrnuje více disciplín pro mlá-
dež do 18 a juniory do 21, resp. 25 let, a jako jediná u nás umožňuje 
závodníkům více startů v jednom dni, od těch začínajících až po re-
prezentanty.
Letos jsme otevřeli kategorie Všestrannost (třídy IGP, FPR, ZZO 
a ZZO1). Kategorii IGP využily i týmy, které jsou nominovány na MR 
mládeže všestranných 2021. Vítězi jednotlivých tříd byli Karolína Stár-
ková z Rychnova, Karolína Pinková z Opočna, Michael Tomeš z domá-
cí Javorky a Sabina Mokrušová z MSKS Mutěnice. Druhou soutěží byl 
Junior Mini, letos s velkou účastí – soutěž, která obsahuje prvky agili-
ty a poslušnosti. Vítězem Mládeže se stala Klára Fajtová ze Žamberka 
a v Juniorech zvítězila opět Sabina Mokrušová.
Na hlavním stadionu probíhala nejdůležitější soutěž dne – MČR mlá-
deže a juniorů Obedience. Mladou mistryní se již 4. rokem po sobě 
a celkem po páté stala Karolína Hyláková s Indym z domácí Javorky, 
Juniorský titul získala se svou border kolií Michaela Míčová z Pardu-
bic.
Tuto soutěž ještě doplnily oficiální zkoušky Obedience s  vyhodno-
cením, a vzhledem k velkému zájmu i Zkoušky nanečisto, které jsou 
určeny pro začínající týmy nebo pro závodníky, kteří si zde mohou 
opravit některé cvičební prvky pro další starty.
Velkým lákadlem Junior Openu jsou již několik let i postupové zkouš-
ky Dogdancingu. Letošní velký počet účastníků byl opravdu neče-
kaný. Ještě příjemnější byla úspěšnost splněných zkoušek včetně 
vrcholových, což je velmi neobvyklé. Diskvalifikace ve zkouškách DD 
je totiž velice častá.
Tentokráte se navíc dařilo i v zisku ocenění Výborná (což je podmín-
kou pro možnost titulu Master of DD). Velmi úspěšné byly domácí 
týmy Eva Šťastná, Renata Zárubová, Lucka Kalinová a Karolína Hylá-
ková.
Další akcí mládeže, na které se podílela naše ZKO, byl červencový Tá-
bor talentované mládeže ČKS v Poličce, který byl díky předsedkyni 
KM ČKS I. Skalickou letos pojat na vrcholové úrovni. Tábor byl oprav-
du náročným tréninkovým soustředěním, výcvik zajišťovali profitre-
néři pro každou disciplínu zvlášť. Z naší ZKO se TTM zúčastnila děvča-
ta Kája Hyláková a Elen Balážová.
Na tuto akci zcela bez oddechu navazoval náš vlastní projekt, již 
21. ročník Letního tábora pro děti a  psy ve dnech 24.–31.  7. v  Ne-
mošicích. Překvapením byla, zvlášť při současné světové situaci, po-
četně nejvyšší účast za posledních 10  let. Vydařilo se i počasí – jak 
pro tréninky a soutěže, tak i pro možnost koupání dětí i psů. Areál 
nabízí prostorem a  osvětlením plochy možnost cvičení i  v  nočních 
hodinách, což je velmi zajímavým prvkem celého tábora. Kromě tré-
ninků poslušnosti, obedience, agility, dogdancingu, pachových prací 
a  cvičení na záchranářských překážkách probíhalo mnoho soutěží 
jak v těchto disciplínách, tak i bez pejsků. Hlavním bodem byla opět 
celotáborová soutěž družstev, do které se započítávaly jednotlivé 
soutěže. Samostatnými akcemi byl Junior Handling, Terénní parkur, 
Branný kynologický víceboj a  soutěž ve střelbě. Tábor byl sice díky 
plně nabitému programu zcela vysilující, přesto měl naprosto po-

hodový průběh a trenéři skvělý pocit z úžasných výkonů především 
našich nováčků.
Další nejbližší akcí pro děti bylo MR mládeže a  juniorů v Plzni, kde 
startovala členka našeho Družstva mládeže Lucka Zárubová. A dále 
pak říjnové MČR mládeže a  juniorů stopařů v  Albrechticích u  Čes-
kého Těšína. I zde máme své zástupce, Karolínu Hylákovou a Lucku 
Zárubovou – obě děvčata díky Zelené kartě 2020 nemusí absolvovat 
letošní nominace. Toto MR je pro nás velmi důležité – FCI schválila ná-
vrh projektu naší členky Ivety Skalické (předsedkyně Komise mládeže 
ČR) na uspořádání zcela prvního MS mládeže stopařů. To proběhne 
v roce 2022 v Polsku a reprezentace bude postavena právě na zákla-
dě výsledků letošního říjnového MR.
V závěru prázdnin jsme v našem areálu pod taktovkou trenérů Ive-
ty Skalické, Marie Stráníkové, Renaty Zárubové a Karolíny Hylákové 
uspořádali slibované Soustředění mládeže, které zahrnovalo podob-
ný program jako Letní tábor – trénink agility, obedience, dogdancin-
gu, všestrannosti, pachových prací a na závěr Všestranný závod, ve 
kterém zvítězila Iza Trochová s Foxy.
Doufáme, že zdravotní situace u nás i ve světě umožní opět bezpro-
blémové pořádání všech plánovaných juniorských akcí. Děti i  psi 
„stárnou“ velmi rychle a každý rok bez soutěží je velmi znát. Sportov-
ní kynologie je náročným odvětvím zaměřeným nejenom na rozvoj 
fyzické a  psychické kondice, ale především na vzájemnou komuni-
kaci a souhru týmu, což se výrazně odráží i na přístupu dětí k životu 
nejen ve společnosti, ale především v souladu s přírodou.

ZKO ČT Javorka

Eliška Filipiová
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(NE)PŘEKVAPIVÝ VÍTĚZ 3. ROČNÍKU ŠACHOVÉHO TURNAJE 
O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
V sobotu 25. září pořádal třebovský šachový oddíl již třetí ročník turnaje ve zrychleném rapid 
tempu v malebné Hospůdce u Sitařů. Kdo zvítězil a jak turnaj probíhal?
Do Kozlova se poslední zářijovou sobotu sjelo rovných 50 šachistů, kteří zápolili po devět 
kol, ačkoli o vítězi bylo tentokrát rozhodnuto v podstatě už po sedmém kole. Tím se stal vítěz 
prvního ročníku Aleš Jedlička z Pardubic, který předstihl hlavní favority – mezinárodního vel-
mistra Honzu Bernáška z Lanškrouna a mezinárodního mistra Martina Červeného z Poličky.

ROZHODUJÍCÍ MOMENTY
Aleš Jedlička, kterému se v Kozlově nebývale daří, o svém vítězství rozhodl mezi 4. a 6. kolem, 
kdy nejprve porazil Mariana Sabola z Vysokého Mýta, poté překvapivě i velmistra Bernáška 
a následně remizoval s Martinem Červeným (ten nakonec obsadil druhé místo). Po vítězství 
nad Martinem Šmajzrem z Ústí v kole 7. pak už Alešovi stačilo poslední dvě partie remizovat 
a se ziskem 7,5 bodu z 9 zápasů se radovat z již druhého vítězství v našem turnaji.
Hlavní favorit Honza Bernášek nakonec skončil až čtvrtý, protože ho díky lepšímu pomocné-
mu hodnocení předstihl Marian Sabol. Nejlepší domácí hráč byl Ivo Prax na výborném šestém 
místě, když se mu mimo jiné podařilo remizovat právě s velmistrem Bernáškem a celkem zís-
kat 6 bodů. Stejný počet bodů měl i další domácí hráč Lukáš Hurt, ale kvůli horšímu pomoc-
nému hodnocení obsadil místo osmé.

BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH
„Jsme rádi, že jsme po menším loňském útlumu v počtu hráčů kvůli pandemii mohli opět 
přivítat celkem 50 šachistů,“ pochvaloval si účast ředitel turnaje Lukáš Hurt. „S doprovodem 
a diváky bylo v čerstvě zrenovovaném sále přes 70 osob a všichni si pochvalovali stylové pro-
středí, příjemnou atmosféru a výbornou kuchyni paní provozní Renaty Sodomkové, které pa-
tří velký dík za pomoc s přípravami.“
Hlavní organizátor Ivo Prax doplňuje: „Kapacitně to bylo letos už na hraně, a  pokud bude 
vzestupná tendence pokračovat, budeme muset příští rok využít i prostory jeviště. Budeme 
se tedy těšit znovu za rok!“

SMUTNÁ ZPRÁVA
V průběhu turnaje nás zastihla velmi smutná zpráva – v pátek 24. 9. opustil tento svět vynika-
jící litomyšlský šachista a skvělý člověk Karel Škeřík, který nechyběl ani na jednom z prvních 
dvou ročníků kozlovského turnaje. „S Karlem jsme byli vzdálení příbuzní, oba jsme měli rádi 
útočné šachy a dodnes si pamatuju, jak jsme se náhodou potkali na dovolené v  Itálii před 
25 lety – místo koupání v moři jsme od rána do večera hráli šachy,“ vzpomíná Lukáš. „Karel do 
Kozlova chodil nebo jezdil na kole často a rád a jsem přesvědčený, že by se našeho turnaje 
účastnil každý rok ještě dalších 20 let, kdyby neprohrál souboj se zákeřnou nemocí. Čest jeho 
památce.“

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, bez nichž by se turnaj nemohl odehrát: Pardu-
bický kraj, Město Česká Třebová, Orlík – kompresory, Zahradní potřeby a technika L. Vraspír, 
Renata Sodomková, magazín Konopí a další. Všem moc děkujeme!

Šachový klub Česká Třebová

ČESKOTŘEBOVSKÝ VEHIKL 2021
Vážení spoluobčané, kolegové modeláři, 
vážení příznivci modelářství, dovoluji si 
Vás pozvat na modelářskou výstavu a sou-
těž Českotřebovský Vehikl 2021, která se 
uskuteční 13. listopadu 2021 v prostorách 
Střední školy technické a dopravní Gusta-
va Habrmana Česká Třebová, na Skalce.
K vidění budou plastové a papírové modely 
od modelářů z celé České republiky, ale také 
od modelářů z Polska, Slovenska, či například 
i  Ruska, díky jejichž opakované účasti v  mi-
nulých letech můžeme hrdě říkat, že máme 
tradičně mezinárodní účast. Letos poprvé 
očekáváme i účast modelářů z Nizozemí.
Českotřebovský Vehikl je soutěží, kde je ob-
vykle více než 500 modelů, po mnoha opat-
řeních, kvůli kterým jsme loňský ročník mu-
seli vynechat, je pravděpodobné, že účast 
modelářů bude rekordní.
Neváhejte a přijďte se na nás podívat! Naše 
soutěž dokáže zaujmout kohokoli od 0 do 
100 let.
Budeme se na Vás těšit druhou listopadovou 
sobotu!

Matěj Beneš, předseda KPM plk. Otakara 
Hrubého D.F.C. Česká Třebová, z. s.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.ceska-trebova.cz
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Modrotisk je technika zdobení látek z  přírodního materiálu, při níž se pomocí dřevěných 
či kovových forem nanese na vymandlované plátno rezerva – hmota zvaná pop či pap, jež 
chrání látku v místech, která nemají být obarvena. Rezerva je údajně namíchána z kaolinu, 
arabské gumy, modré skalice a olovnatých i měďnatých solí – přesné složení je však považo-
váno za výrobní tajemství. Zaschlá potištěná tkanina je pak opakovaně za studena máčena 
v indigové lázni a sušena na vzduchu, čímž dojde k chemickému procesu oxidace, díky níž se 
barvicí roztok proniklý mezi vlákna přemění na modrou barvu. Nakonec se praním v kyse-
lém roztoku odstraní rezervní hmota chránící natištěný vzor. Po důkladném máchání je třeba 
plátno nechat proschnout, pak nakropit a pečlivě vyžehlit. Tím se dosáhne vysokého lesku. 
Výsledkem je tmavě modrá látka s bílým dekorem, ale lze vytvořit i jinak barevnou textilii.
Modrotisk se zrodil v jižní a jihovýchodní Asii zhruba před dvěma tisíci lety a do Evropy se 
začal šířit až na počátku 18. století. První manufaktura na území českých zemí, v níž byl zhoto-
vován modrotisk, byla založena roku 1763 ve Sloupu u České Lípy. V 19. století byla tato tech-
nika barvení tkaniny již velmi oblíbená a všeobecně rozšířená jak v měšťanských vrstvách, 
tak především u venkovských obyvatel, u nichž se udržela nejdéle. Takto upravené textilie 
našly využití především v ložním prádle, prostírání, ubrusech a v lidovém oděvu – např. na 
zástěrách či na sukních.
Modrotiskové formy byly nejčastěji čtvercového či obdélného tvaru o  délkách stran 20 až 
30 centimetrů. Velikost formy musela být taková, aby se trojnásobným nasazením formy po-
tiskla celá šířka plátna. Měly specifický vzor, který se u každé z nich lišil, a lze tak odlišit modro-
tiskové textilie z různých regionů. Formy musely být především rovné, a proto se zhotovovaly 
ze dvou až tří křížem slepených dřevěných desek, z nichž spodní byla z měkkého dřeva a hor-
ní naopak z kvalitního dřeva tvrdého (například hruškového či švestkového). Vrchní deska to-
tiž musela mít všechny potřebné vlastnosti, jako je hustota vláken, pevnost a houževnatost. 
Na horní desku se namalovaly kontury předlohy. Reliéf vzoru se většinou vysekával jemnými 
rovnými nebo tvarovanými dlátky, a to po délce let materiálu, nikoliv příčně. Jemné partie, 
např. konturované, případně celá konturová forma, se zhotovovaly pomocí mosazných plíš-
ků. Tečky vznikaly s použitím mosazných drátků. Tyto plíšky a drátky se zatloukaly kladívkem 
do předem vysekaných drážek, nebo vyvrtaných otvorů. Výsledný vzor mohl být celodřevěný, 
kombinovaný nebo celý z mosazných plíšků a drátků. Tloušťka horní desky musela být 20 až 
30 mm, protože vzor se řezal do hloubky 4 až 8 mm. V mělčí řezbě by se totiž mohl pop (či 
pap) mezi obrysy vzoru usadit a celý by ho zalil.
Za účelem snazší manipulace měly formy na zadních stranách vydlabány úchyty – tzv. grifty. 
Těsně na rohy formy byla usazena raportní pika – hroty, které byly vyrobeny z mosazných 
drátů, vstupovaly lehce nad vzor a byly pro tiskaře velmi důležité. Na tyto okrajové body totiž 
nasazoval tiskař při každém dalším otisku formy s požadovaným vzorem. Účelem bylo zabez-
pečit, aby položení vzoru na látce bylo stejnoměrné a natištěný vzor plynul po látce nepřetr-
žitě. Proto velmi záleželo na tom, aby tyto hroty správně seděly, neohýbaly se, nevypadávaly 
z formy a byly při tisku dobře viditelné.

MĚSTSKÉ MUZEUM
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 
11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, 
tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, 
https://www.facebook.com/mmctcz

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
od 8 do 18 hodin, ve státní svátek 17. listo-
padu muzeum a TIC otevřeny.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů. Seminář probíhá první úterý v  mě-
síci. Setkání se uskuteční v  úterý 2.  listopa-
du 2021 od 17 hodin, tentokrát na téma Čte-
ní německého kurentu. Cena lekce je 20 Kč. 
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Seminář probíhá poslední 
úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční vý-
jimečně v úterý 23. listopadu 2021 od 17 ho-
din, tentokrát na téma Léto v České Třebo-
vé. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

Ve sbírkách Městského muzea Česká Tře-
bová se nachází celkem 42 kusů modro-
tiskových forem, včetně třech bordur, 
které sloužily k potištění ozdobného lemu 
látky. Asi dvě třetiny forem nesou vegeta-
bilní vzory – můžeme na nich vidět nejrůz-
nější větvičky, snítky, lístky i květy. Zbytek 
forem zdobí geometrické motivy  – různé 
lomenice, klikaté čáry, tečky, oválky apod. 
Menší část forem má vzor doplněný kovem, 
většina je pouze vyřezávaná ve dřevě. Všech-
ny tyto předměty se dostaly do sbírek hned 
v  prvních letech po založení muzea, tedy 
ještě před koncem 19. století. Některé patrně 
vznikly již na konci 18. století.
O  významu modrotiskové techniky svědčí 
fakt, že modrotisk byl v  roce 2018 zapsán 
mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO. 
V České republice se dodnes věnují modro-
tisku dvě firmy, které pracují nepřetržitě po 
celý rok, a to Modrotisková dílna firmy Arimo 
ve Strážnici a  Modrotisk Danzinger v  Oleš-
nici na Moravě. Milan Bartoš s  Jaroslavem 
Pluchou ze Dvora Králové nad Labem jsou 
Nositeli tradic lidových řemesel, neboť jsou 
posledními formíry v  České republice, kteří 
dokáží modrotiskové formy nejen opravit, 
ale i  vyrobit nové. Na jejich výrobě spolu-
pracují nejen s modrotiskovými dílnami, ale 
i se současnými výtvarníky a návrháři – např. 
s Petrou Gupta Valentovou nebo se Zuzanou 
Osako. Posledně jmenovaná byla autorkou 
nástupní oděvní kolekce české výpravy na le-
tošní olympiádě v Tokiu. Oblečení doplněné 
modrotiskem zaujalo doslova celý svět.

Eva Votroubková, kurátorka sbírek MMČT

Modrotiskové bordury

Ukázka forem s vegetabilními motivy

MODROTISKOVÉ FORMY VE SBÍRCE MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

https://www.facebook.com/mmctcz
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RYBIČKOVA HROBKA VYDALA SVÉ TAJEMSTVÍ
Každého návštěvníka českotřebovského 
hřbitova jistě zaujme rozlehlá hrobka ro-
diny Rybičkovy, ozdobená plastikou pla-
čícího muže, nacházející se v přední části 
hřbitova, po levé ruce, za vstupní branou. 
I  mě tato socha v  dětství vždy zaujala 
a pokaždé jsem si nechal od babičky či dě-
dečka vyprávět, komu hrob patřil.
Ve zmíněné hrobce odpočívá celkem šest-
náct členů nejvýznamnějšího třebovské-
ho rodu Rybičků a spřízněné rodiny mly-
náře Vyskočila. Čtyři členové Rybičkova 
rodu stáli postupně, během let, v čele na-
šeho města, v úřadu jeho starosty.
Jelikož potomci Rybičkových dodnes žijí, 
avšak v  Praze a  Austrálii, převzalo péči 
o hrobku Město Česká Třebová. V roce 2004 
proběhla částečná oprava hrobky, spočívající 
ve výměně a upevnění stávající dlažby. Jeli-
kož však pomyslný zub času hlodá postupně 
dál a dál, začalo se jeho působení projevovat 
také na stavu hrobky. Dlažba opět odpadáva-
la a došlo i k propadnutí jejího stropu. Vznikl 
zde otvor, který byl provizorně zakryt kusem 
plechu.
Již delší dobu byla zamýšlena celková re-
konstrukce hrobky. K  jejímu zahájení došlo 
v měsíci září roku 2021. Odborné práce byly 
zadány českotřebovské firmě Vojtěch Bin-
dics, kamenictví. Samotné práce započaly ve 
středu 22. září, kdy byly za pomoci autojeřá-
bu sejmuty náhrobní desky a  některé další, 
vetší součásti hrobky. Ty byly uloženy k opě-
tovnému použití. V  pondělí 27.  září  2021 
potom pracovníci zmíněné firmy vyzvedli 
ostatky zesnulých, které byly zaevidovány 
a po rekonstrukci hrobky budou opět vráce-
ny na svá původní místa. Tento den byly také 
odstraněny stropy hrobky, tvořené ze znač-
ně zvětralých kamenných desek, uložených 
do traverz. Po odkrytí vnitřních prostor bylo 
zjištěno, že hrobka je vlastně rozdělena do 
tří částí. V levé z nich byly uloženy ostatky tří 

zesnulých. Jak je uvedeno na hrobce, uložen 
zde byl velkoobchodník, mlynář a  majitel 
mlýna čp. 158 na Trávníku (později Fialův) 
Augustin Vyskočil s  manželkou Marií, roze-
nou Rybičkovou (dcerou Hynka Rybičky st.), 
a synem Miroslavem, císařským radou a mly-
nářem po otci. V prostřední části, dle náhrob-
ní desky, odpočívá celkem osm členů rodu. 
Byly zde objeveny 4 rakve a v páté, dřevěné, 
potom ostatky čtyř lidí. Jedná se o členy rodu, 
kteří zemřeli před rokem 1905, kdy byl tento 
hřbitov uveden do provozu a  jejich ostatky 
sem byly přemístěny z původního Rybičkova 
hrobu na Starém hřbitově u rotundy sv. Ka-
teřiny. Jedna z  těchto čtyř rakví byla dřevě-
ná, dvě kovové a čtvrtá, nejhonosnější, byla 
zhotovena ze dřeva a  její víko zdobily čtyři 
kovové plastiky andělů s  rozepjatými křídly. 
Jejich výška je 23 cm, rozpětí křídel potom 
18 cm. Dvě z těchto plastik byly zcela zničeny 
spadlými kamennými kvádry ze stropu, dvě 
další se podařilo vyzvednout v  nepoškoze-
ném stavu. V pravé části hrobu byly objeve-
ny čtyři rakve. Zde se jedná o ostatky rodiny 
kupce, majitele výroby lihovin a hostince Na 
Horách, starosty města a veřejného činitele, 
Jana Rybičky. Kromě něho je zde uložena 
manželka Marie, rozená Míšková, syn Otto 
Rybička († 21.  1.  1949), obchodník po otci, 
a jeho manželka Eugenie Zora Rybičková, ro-
zená Hausmannová († 7. 9. 1947), dcera hu-
debního skladatele V. V. Hausmanna. Zcela 
vpravo, v  samostatné, cihlovou příčkou od-
dělené komoře, byly uloženy ostatky dítěte. 
Jedná se o syna manželů Otty a E. Z. Rybič-
kových Ottu ml. († 3.  7.  1908), který zemřel 
jako sedmiletý na záškrt. Dodejme ještě, že 
manželé Otto a  E. Z. Rybičkovi byli posled-
ními zesnulými, kteří byli do hrobky uloženi. 
Od roku 1949 tedy nebyla hrobka pravděpo-
dobně otevřena.
V  pravé části hrobky, u  její levé stěny, o  níž 
byly opřeny, byly objeveny čtyři mramoro-

KROUŽEK PRO DĚTI 
„PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ“
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Jeho náplní budou vycházky a  exkurze po 
zajímavých místech České Třebové a násled-
né výtvarné dílny. Kroužek se bude konat 
každé úterý od 15  hodin. Časová dotace 
60 minut. Cena každé lekce je 20 Kč (není tře-
ba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářová.
V listopadu se můžete těšit na tato témata:
2. listopadu 2021: Novověké město 
(hry a drobné výtvarné činnosti)
9. listopadu 2021:
Městský dům (výtvarná činnost)
16. listopadu 2021:
Sgrafito (výtvarná činnost)
23. listopadu 2021:
Naše náměstí (hry a vycházka)
30. listopadu 2021:
Mistr malíř (výtvarná činnost)

VÝSTAVA
50+1. Českotřebovská zákoutí na fotogra-
fiích a obrazech ze sbírek Martina Šebely 
a muzea
Výstava k loňskému životnímu jubileu regio-
nálního historika, sběratele a  lektora úspěš-
ného semináře pro zájemce o dějiny našeho 
města dá návštěvníkům nahlédnout do růz-
ných českotřebovských zákoutí, z nichž mno-
há se dochovala jen na starých fotografiích. 
Výstava doplněná o  výtvarná díla a  model 
starého Trávníka nabídne i  filmový koutek. 
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. Výstava potrvá do neděle 7.  listo-
padu 2021.
Ve čtvrtek 4.  listopadu 2021 od 17 hodin 
proběhne komentovaná prohlídka výsta-
vy s Martinem Šebelou.

PŘEDNÁŠKA
175+1 rok železnice v České Třebové. Pro-
měny českotřebovského nádraží.
V úterý 16. listopadu 2021 od 17 hodin.
Přednáška Pavla Stejskala se uskuteční při 
příležitosti loňského výročí 175  let zprovoz-
nění olomoucko-pražské dráhy.
Vstupné 20 Kč.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
O  první adventní neděli 28.  listopadu  2021 
od 17 hodin proběhne vernisáž tradiční vá-
noční výstavy.
Výstava představí zajímavé betlémové celky 
ze sbírky českotřebovského muzea.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. Výstava potrvá do neděle 2.  led-
na 2022.

PODCASTY
Zájemci o  regionální dějiny si mohou po-
slechnout podcasty, které naleznou na 
webových stránkách muzea www.mmct.cz.

Výstava 50+1 v městském muzeu / foto: Michal Horák

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz
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PROBÍHAJÍ PRÁCE NA OPRAVĚ HROBKY 
RODINY RYBIČKOVY
Na českotřebovském hlavním hřbitově probí-
há od září investiční akce města Česká Třebo-
vá, kterou je oprava hrobky rodiny Rybičko-
vy. V souvislosti s článkem pana Šebely, který 
pojednává o  překvapivém nálezu v  hrobce 
a přibližuje význam rodiny Rybičků, uvádím 
několik technických poznatků z kontrolního 
dne, který proběhl ve středu 6. 10. 2021.
Při kontrolním dnu bylo konstatováno, že 
úspěšně proběhlo rozkrytí hrobky a  krycí 
desky s rámy byly pomocí jeřábu přesunuty 
mimo hrob. Poté byla hrobka zakryta, aby 
tzv. vyvětrala. Po několika dnech byly přen-
dány ostatky do speciálních pytlů a uloženy 
na bezpečné místo. Dále byly probourány 
všechny stropy a  následně demontovány 
pravý a  levý okrasný rám hrobky z  důvodu 
nevyhovujícího základu pod nimi. Za pomoci 
bagru byla odstraněna veškerá suť z hrobky 
(cca 15 m3). Nyní dojde v rámci rekonstrukce 
k opravám zdiva a zhotovení předezdívek za 
účelem zpevnění základů okrasných rámů 
a dalších částí hrobky v nevyhovujícím stavu 
tak, aby nedošlo k dalšímu zhoršování jejich 
stavu. Na nové vyzdívky a traverzy budou po-
loženy PZD desky. Po kompletním vyčištění 
od hlíny a ostatních nečistot se vše zaarmu-
je a  zašaluje. Poté se stropy vylejí betonem 
a bude následovat nutná doba k vyzrání be-
tonu.
K  předání zrekonstruované hrobky zpět do 
rukou zadavatele by mělo dojít do 15. prosin-
ce letošního roku. Celkové náklady, které jsou 
kompletně hrazeny z  městského rozpočtu, 
lze předpokládat ve výši 443 000 Kč.

Jiří Holý, mediální asistent města

vé náhrobní desky, o  nichž nikdo nevěděl. 
Jedná se o  desky o  rozměrech 45 × 60 cm. 
Každá z  nich je věnována jednomu ze ze-
mřelých členů rodiny. Všichni, jejichž jména 
jsou na deskách uvedena, zemřeli před ro-
kem 1905, což znamená, že desky pochází ze 
Starého hřbitova, kde byly nainstalovány na 
původním Rybičkově hrobě. Nabízí se nyní 
otázka, proč byly převezeny na nový hřbitov 
a uloženy do nové hrobky. Je velice pravdě-
podobné, že zde mohly být po roce 1905, 
tedy po vzniku hřbitova, převezeny spolu 
s ostatky zesnulých a nainstalovány zde. Te-
prve později mohla proběhnout stavba nové 
hrobky. První pohřeb do ní proběhl v  roce 
1908. Zda však zde již stála tato hrobka, je 
velkým otazníkem. Každopádně zde již ne-
bylo desek potřeba a z piety se ocitly ukryté 
lidským zrakům v nitru nové hrobky. Jsou to 
však jen domněnky, písemné prameny mlčí, 
fotografie neexistují a pamětníci těchto časů 
již mezi námi nejsou. Uloženy zde byly více 
jak 110 let. Těsně před první z desek dopadl 
uvolněný stropní kvádr, aniž by ji poškodil. 
Což je veliké štěstí.
Na první z desek je uvedeno: „MARIE RYBIČ-
KOVÁ rodem MIŠKOVÁ narozena 25.  břez-
na 1841 zemřela 28. března 1876. Spi sladce 
v pokoji!“, což byla manželka kupce a staros-
ty města Jana Rybičky. Druhá deska v pořadí 
nese nápis: „HYNEK RYBIČKA velkoobchod-
ník narozen dne 15.  května  1836 skonal 
v  plamenech ‚Okružního divadla‘ ve Vídni 
dne 8.  prosince  1881. Odpočívej v  pokoji!“ 
Jednalo se o kupce z domu čp. 22 na Starém 
nám. a bratra kupce Jana Rybičky. Třetí z de-
sek nese nápis: „JAN RYBIČKA měšťan a ob-
chodník zde narozen 17. května 1839 zemřel 
4 listopadu 1891. Dřímejte sladce!“ Jedná se 
o kupce z domu čp. 74 v Hýblově ul. u kos-
tela. Čtvrtá a  poslední deska je označena 
textem: „ROSALIE RYBIČKOVÁ naroz. 10. led-
na 1810 zemř. 24. září 1894. Spi sladce!“ Jed-
nalo se o manželku Hynka Rybičky st., kupce 
z domu čp. 22 na Starém náměstí.

Zajímavá je pro nás skutečnost, že všechny 
desky jsou ve své části opatřeny portrétní 
fotografií zesnulých. Co se obou vzpome-
nutých mužů týče, jejich fotografie máme 
k disposici. V případě obou uvedených dam 
se však fotografie nedochovaly. A  to ani 
v  našem městě, ani u  potomků Rybičko-
vých. Důvodem je skutečnost, že poslední 
z Rybičků, žijící v našem městě, Jan Rybička 
(* 16. 8. 1909, † 5. 5. 1980), výborný hudebník, 
syn Otty a E. Z. Rybičkových, v poválečném 
období, kdy jejich rodina byla v nemilosti, na 
naše město zanevřel. V domě čp. 74 měl na 
půdě obrovskou dřevěnou okovanou bed-
nu po rodičích, plnou rodinných písemností 
a fotografií. Krátce před svým stěhováním ze 
Třebové do Prahy, celou zimu, jak se svěřil 
mému dědečkovi, když spolu pracovali v díl-
nách ČSD, zatápěl papíry z této bedny. Bedna 
na půdě zůstala do nedávné doby. Na jejím 
dně, pod vrstvou letitého sušeného lipového 
květu byla objevena nespálená vrstva papí-
rů. Podařilo se mi je zachránit. Z krásných fo-
tografií rodičů, tzv. kabinetek, Honza vytrhal 
a spálil obličeje, zbytky zůstaly v bedně. Ne-
chtěl, aby ve Třebové cokoliv po nich zbylo. 
Jediná celá fotografie, která v bedně zůstala, 
představuje Kateřinu Rybičkovou, manželku 
MUDr. Františka Rybičky, 1. voleného staros-
ty města v roce 1848. Po doktorově odchodu 
na věčnost jeho pozůstalost připadla právě 
Rybičkovým z čp. 74. Milovníkům historie se 
až staví vlasy na hlavě hrůzou, co vše v bed-
ně muselo být za poklady. MUDr. Rybička byl 
ve spojení s Boženou Němcovou, když v roce 
1851 pobývala na Horách. Spáleny tedy moh-
ly být i dopisy od největší české spisovatelky. 
Pod podlahou podkroví čp. 74 byly později 
při úklidu v  zásypu a  letité vrstvě odpadků 
nalezeny dva lékařské odznaky, představující 
v kolo stočeného hada u ampule krve. Rov-
něž pravděpodobně pocházely z pozůstalos-
ti pana doktora.
Jistou rouškou tajemství je zahaleno také au-
torství sochy plačícího muže, nacházející se 

na hrobě. To je údajně přisuzováno žákům 
Myslbekovým. Výše vzpomenutý Jan Rybič-
ka je autorem několika neumělých básní, 
jejichž strojopisy jsou uloženy v  muzejním 
depozitáři. Jedna z  nich, nazvaná „Hrobní-
kův sen“, pojednává právě o  rodinné hrob-
ce. Z  básně můžeme citovat zajímavý verš: 
„Socho, kdo tě vymaj’z? Byl to sochař, mistr 
Hynais.“ Bohužel však, nám všem dobře zná-
mý Vojtěch Hynais, autor opony Národního 
divadla v  Praze, nemá v  soupisu svého díla 
uvedenou ani jednu sochu. Další vzpomínku 
poskytl Dr. Vratislav Rybička z Vídně (* 1902), 
který v  roce 1992 navštívil naše město, byl 
přijat na zdejší radnici a  zapsán do Pamět-
ní knihy města. Tehdy také požádal vedení 
města o  to, aby byla převzata péče o  hrob-
ku. Dr.  Rybička vzpomínal, že se jako chla-
pec, spolu s rodiči, účastnil stěhování sochy 
z Chocně. Jak se tam však dostala, je pro nás 
opět velkou neznámou.

Martin Šebela

Oprava hrobky rodiny Rybičkovy / foto: Martin Šebela

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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RUSKO: LÉTO NA SIBIŘI
Cestovatelský stand-up Jakuba Vengláře, 
autora knihy Místa, kam se nechodí, se 
uskuteční v úterý 16. listopadu od 18 ho-
din. Vstupné: 50 Kč.
Na Sibiř se většinou nejezdilo za odměnu. 
K  pochopení logiky všech starých ruských 
tyranů stačí strávit pár dní v  nekonečném 
březovém lese ve společnosti stejně neko-
nečných hejn komárů… Jenže za tím le-
sem, v  srdci nádherných hor, se schovávají 
komunitní radonové lázně, kde najdete lék 
na všechny choroby světa. A  když na něco 
náhodou nemají pramen, pak si vás vezmou 
do péče sibiřské šamanky, a to teprve bude 
jízda.
A tak je to tady se vším. Veškeré utrpení ces-
tovatele je nakonec vykoupeno nečekaným 
zážitkem. Stačí mít s sebou správně střelené 
kumpány, dost odhodlání a  hlavně neoče-
kávat zbytečnou romantiku. Všichni si totiž 
umíme představit kochačku mírumilovnou 
hladinou z  břehů Bajkalu. Nebo čarovnou 
krajinu ubíhající za oknem vlaku, jež staví 
až ve Vladivostoku… Realita léta na Sibiři je 

naštěstí o dost drsnější a zábavnější. A hlav-
ně… v Rusku může zítra znamenat cokoliv.

ČTIFEST: NABÍDNĚTE DĚTEM KNÍŽKY, 
KTERÉ SI ZAMILUJÍ
Odpolední festiválek, který se konal 7.  října 
v knihovně ve spolupráci s MAS Orlicko, při-
nesl rodičům a  pedagogům nabídku atrak-
tivních knih pro děti a mládež. Nechyběl ani 
výběr toho nejlepšího z audioknih, komiksů, 
deskových her a populárně naučné literatu-
ry. Vše bylo rozděleno dle věku nebo témat. 
Věříme, že jsme vás inspirovali, co s dětmi číst 
nebo jim půjčit. Nebojte se o další doporuče-
ní požádat na oddělení pro děti :-)
V  návaznosti na to jsme absolvovali úvodní 
školení na téma literatura pro děti se speci-
álními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dy-
sortografie, ADHD, ADD), která vedla lektorka 
Edita Keprtová Hrdinová (metodik prevence 
z  Pedagogicko-psychologické poradny Ústí 
nad Orlicí).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KNIHOŽROUTI

V listopadu a prosinci bude k vidění výstava 
pro děti podle knihy Knihožrouti od Kláry 
Smolíkové, kterou ilustrovala Bára Buchalová. 
K  výstavě je naplánována soutěž s  názvem 
Nakresli svého knihožrouta, pro jednotlivce 
i školní kolektivy. Výtvarné práce odevzdejte 
do 17. prosince na oddělení pro děti.

ZAKOUSNĚTE SE DO KNIHY 
S KLÁROU SMOLÍKOVOU
Jak vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit 
jim svět knih? Workshop pro učitele, rodiče, 
knihovníky a  všechny, kteří chtějí podpořit 
čtenářství dětí.
Strategie, jak děti školního věku seznámit 
s knihami a naučit je aktivně vyhledávat, vám 
představí Klára Smolíková. Spisovatelka, lek-
torka, scenáristka, publicistka, držitelka kniž-
ní ceny Zlatá stuha.
Chcete-li si užít příjemně strávený čas 
plný tipů, energie a nadšení pro svět knih, 
přijďte za námi do knihovny ve středu 
10. listopadu, začínáme v 16:00 hodin.
Přihlašujte se na e-mail
blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.
Vstup pro přihlášené zdarma.

Omezení provozu knihovny
Středa 10. listopadu knihovna ve městě uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, 
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323.
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/11 pondělí

HALLOWEENSKÝ SPECIÁL
14:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Kvílení zbloudilých duší, skřípot zubů, opuš-
těné hroby, temné stíny… Jestli ti nic z toho 
nenahání strach, přijď si vychutnat pravou 
halloweenskou atmosféru. Pro všechny, kdo 
netrpí nočními můrami a chtějí zvítězit nad 
zlem. Vhodné pro děti od 10 let.

JAK JE SNADNÉ SE NECHAT PODVÉST
16:00–17:30 / Kulturní centrum, klubovna
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve seniory 
a další zájemce na přednášku s názvem Jak 
je snadné se nechat podvést. Dozvíte se, jak 
snadno se nechá náš mozek podvést, uvidíte 
praktické příklady podvodů, které bude de-
monstrovat lektor. Přednáška je financována 
z  projektu Obec přátelská seniorům 2021 
a  pro účastníky je zdarma. Lektor: Ing.  Petr 
Kadlec.

PLETENÍ
16:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte se naučit nebo si připomenout PLE-
TENÍ na 2 jehlicích. S sebou hladkou pletací 
přízi a 2 jehlice. Vstupné dobrovolné. 
Přihlášky na tel. 605 717 350 nebo e-mailu: 
pavlina.vomackova@seznam.cz

2/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Jeho náplní jsou vycházky a exkurze po za-
jímavých místech České Třebové a následné 
výtvarné dílny. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Mgr.  Zdeňka Sklenářová. Téma: Novověké 
město (hry a drobné výtvarné činnosti).

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, hra-
ní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro 
předškoláky a  děti mladšího školního věku. 
Účastníci obdrží samolepku do pracovního 
sešitu Knížkohraní s  Edou. Vstupné dobro-
volné.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určen zájemcům o poznání rodin-
ných kořenů. Setkání se uskuteční na téma 
Čtení německého kurentu. Cena lekce je 
20 Kč Lektor: Mgr. Jana Voleská.

3/11 středa

MALOVÁNÍ NA TEXTIL SE ŠABLONAMI
16:00 / Rosa rodinné centrum

S  Monikou Kaplanovou. Přijďte si užít tvo-
ření, vybrat barvy i  motiv dle své chuti 
a  nálady. K  dispozici šablony, skvělý vý-
běr barev  – i  nové, které nemusíte zažeh-
lovat. 3D technika, dále razítka, spreje na 
stříkání barev, kontury. Přihlášky na tvo-
řivou dílnu nejpozději do 1.  11.  2021 na 
tel. nebo SMS 737 901 339 nebo e-mail: 
kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné 150 Kč.

5/11 pátek

EXISTENCE NOVÉ DOBY
MIAGRA
ZRCADLA
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert.

8/11 pondělí

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
19:00 / velký sál kulturního centra
Ojedinělý hudebník textař a poeta se po kon-
certní pauze způsobené zdravotními potíže-
mi s rukou vrací na koncertní podia. Karel Plí-
hal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát 
veselou básničkou, aby vzápětí posluchače 
rozněžnil a  roztesknil emotivním textem 
písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala po-
sílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel 
potkal na hudební škole v  Hradci Králové. 
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jem-
ná a hravá poetika, komorní atmosféra a  to 
vše ve formě inteligentně humorných, často 
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých 
veršovánek uvozujících či doplňujících jed-
notlivé písničky. A zároveň famózní kytarové 
umění. Nevhodné pro děti do 12 let! Vstup-
né: 280 Kč. Délka pořadu: 120 min (včetně 
pauzy 20 min). Předprodej vstupenek online 

v www.kcct.cz, v Informačním centru v Měst-
ském muzeu a 1 hodinu před začátkem u po-
kladny KC.

TODD SHARPVILLE (UK)
20:00 / Modrý trpaslík
Todd Sharpville – kytara, zpěv,
Tomáš Liška – baskytara, Klára Böhm – bicí
Britský zpěvák, skladatel a  fenomenální ky-
tarista Tod Sharpville (narozen 1970) je vý-
znamným představitelem britských aristo-
kratických kruhů, ze kterých však již v mládí 
doslova „zběhl“ k  blues. Sharpville debuto-
val v  roce 1994 (jako 24letý) albem Touch 
of Your Love (Dotek tvé lásky). Dílo dosáh-
lo značného dobového kritického ohlasu 
a  bylo vyhlášeno nejlepším britským blue-
sovým albem roku (British Blues Connection 
Awards). V  této době Sharpville sestavoval 
doprovodné kapely pro evropská turné ame-
rických rockových a bluesových umělců, jako 
byli Chuck Berry a Ike Turner. V roce 1995 zís-
kal cenu „nejlepší britský kytarista“, když ve 
finále porazil další nominované, Erica Clapto-
na a  Garyho Moorea. Toto ocenění doslova 
nakoplo jeho další sólovou kariéru a Todd si 
následně založil svůj vlastní Todd Sharpville 
Band. Jízdné 150 Kč.

9/11 úterý

REVOLUTION TRAIN
Vlakové nádraží Česká Třebová
Revoluční primární protidrogová preven-
ce. Šest stříbrných obrněných vagónů = 
4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich 
příběh, jak snadné je propadnout drogám 
a jak těžké je se závislosti zbavit. Dopolední 
program je rezervován pro základní/střední 
školy. Odpoledne je otevřeno pro širokou 
veřejnost. Program začíná každých 20 minut. 
Vstup zdarma.

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Městský dům (výtvarná činnost). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářo-
vá.

KPH – 520. hudební večer
SLAVIC TRIO
19:00 / Malá scéna
Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (kla-
rinet), Petr Sedlák (fagot)
Soubor byl založen v  r. 2018. První samo-
statný koncert absolvovali v  červenci 2018 
pod vedením členů Berlínské filharmonie  – 
flétnisty Egora Egorkina a  fagotisty Václava 
Vonáška. V roce 2018 získalo trio 1. cenu na 
mezinárodní soutěži komorních souborů 
v  italském Chieri a  v  roce 2019 se stalo lau-
reátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 
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v Praze. Vstupné: 150 Kč. Na toto představení 
platí abonentní průkazky, zbývající vstupen-
ky v  omezeném počtu v  předprodeji v  Inf. 
centru Městského muzea a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny.

10/11 středa

ZAKOUSNĚTE SE DO KNIHY 
S KLÁROU SMOLÍKOVOU
16:00–18:0 / Městská knihovna
Jak vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit 
jim svět knih? Workshop pro učitele, rodiče, 
knihovníky a  všechny, kteří chtějí podpořit 
čtenářství dětí. Přihlášení předem na e-mail 
blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.

KRÁSA LITHNÝCH PEGMATITŮ 
NA MADAGASKARU
17:00 / ZŠ Habrmanova, pracovna přírodopisu
Přednáška doc.  Mgr.  Jindřicha Kynické-
ho,  Ph.D. Pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová.

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

11/11 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ NA ROVINĚ
MŠ Na Rovině, Lhotka 98
Po domluvě na telefonu 736 535 229 Vás rádi 
provedeme naší montessori školkou.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
16:00 / park Javorka
Letos se již po 15. bude konat svatomartin-
ský lampionový průvod v Javorce. Přijďte si 
užít tajuplnou atmosféru očekávání s  přísli-
bem příchodu sv. Martina, voňavými perníč-
ky, jablíčkovým čajem a cestou potemnělou 
Javorkou, vše zakončeno žhavě oslnivým 
vystoupením skupiny Tartas. Pořádá rodinné 
centrum Rosa.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
16:00 / Památník před ZŠ Habrmanova
Uctěme padlé vojáky, kteří bojovali a  umí-
rali ve válkách za naši svobodu. Připojme se 
k  těm, kteří si váží minulosti a  myslí na bu-
doucnost dne 11. listopadu 2021 v 16.00 ho-
din u památníku před Základní školou Česká 
Třebová, Habrmanova ul. Zve město Česká 
Třebová a Československá obec legionářská.

PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH
17:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku 
pana J. Maška. Vstupné dobrovolné.

12/11 pátek

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Koncert ke 40. výročí založení VSO. Zpěv: 
Iva Kolářová, Petr Skalický. Hosté: Dasha, Jan 
Smigmator, Mojmír Bártek, Alžběta Rolečko-

vá. Řídí: Milan Špičák. Průvodní slovo: Zuzana 
Kupková. Vstupné: 300 Kč.

TIMUDEJ
20:00 / Modrý trpaslík
Černošicko-balkánská kapela Timudej je 
uskupením, které se pohybuje na rozhraní 
více hudebních stylů počínaje odnožemi 
world music jako samba nebo balkánské 
rytmy přes elektroswing či přímočarý pop 
až po elektronické beaty. Timudej tyto inspi-
race přetváří k obrazu svému, svými texty je 
doplňuje o poeticko-dadaistické pojetí živo-
ta a vyznává se v nich ze svého bezmezného 
obdivu ke všem ženám světa. Timudej svou 
taneční hudbou ve smyslu písní, na něž se 
dobře tančí, laškovně vybízí k tanci a zejmé-
na koncertní vystoupení okořeňuje notnou 
dávkou elektrizující energie a  čirou radostí 
ze života. Dlouholetým souputníkem kapely 
je Timudej – malý osmiletý chlapec, nahlíže-
jící klíčovou dírkou do dámských sprch. Ten 
dal kapele pohled na svět a na jeho počest 
si také zvolila své jméno. Druhým dobrým 
přítelem Timudeje je Rudy Korer - vlastně 
takové Timudejovo alter-ego na špinavou 
práci a  především světoznámý mág, iluzio-
nista a  rodák z  Chemnitzu, někdejšího vý-
chodoněmeckého Karl-Marx-Stadtu. Jízdné 
200 Kč.

13/11 sobota

ČESKOTŘEBOVSKÝ VEHIKL 2021
10:00–16:00 / sál Střední školy technické 
a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebo-
vá, na Skalce
Klub plastikových modelářů plk.  Otakara 
Hrubého  D.F.C. Česká Třebová, z. s. Vás zve 
na modelářskou výstavu a soutěž ČESKOTŘE-
BOVSKÝ VEHIKL 2021, zaměřenou na plas-
tové a  papírové modely různých kategorií 
a měřítek. Modely civilních i vojenských aut, 
letadel, lodí, vrtulníků, figurek a spousty dal-
šího. Vhodné pro všechny od 0 do 100  let. 
Akce se koná za finanční podpory Města 
Česká Třebová. Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let 
zdarma. Více na https://www.facebook.com/
kpmceskatrebova/, nebo na https://www.
modelforum.cz

VEPŘOVÉ HODY
10:00 / Hasičská zbrojnice u Starého náměstí
Teplá kuchyně, zabijačkové pochoutky, ba-
líčkový prodej. Přijďte se dobře najíst. Srdeč-
ně vás zve sbor dobrovolných hasičů Česká 
Třebová.

SAMHAIN/DUŠIČKY
12:00–18:00 / Pravěká osada Křivolík
Spolek Bacrie si vás dovoluje pozvat do 
Pravěké osady Křivolík na akci pořádanou 
k  uctění památky našich předků. Návštěv-
níci se mohou těšit na hutnění měděné 
rudy, ukázky pravěkého rozdělávání ohně, 
komentovanou prohlídku osadou a  připra-
veny budou také aktivity pro děti. Občers-
tvit bude možně se přímo v  místě a  atmo-

sféru doplní živá hudba a  zvířata. Vstupné 
dobrovolné, dětské dílničky 30 Kč. Více na 
www.krivolik.cz.

14/11 neděle

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

Z CENTRA
18:00 / on-line
Host Spolek od sv. Kateřiny. Jubilejní šedesá-
tý ročník Jabkancové pouti se blíží. Čím bude 
jiný? Co obnáší jeho organizace? Tyto i další 
otázky budou obsaženy v  rozhovoru se zá-
stupci Spolku od sv. Kateřiny, který pořádání 
této významné akce převzal po sametové 
revoluci. V  rozhovoru se však divák dozví 
také o dalších aktivitách z pestré palety čin-
ností tohoto spolku. Pořad můžete sledovat 
na YouTube KCCT ONLINE (Kulturní centrum 
Česká Třebová). Zdarma.

15/11 pondělí

PLETENÍ PONOŽEK
16:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte se naučit nebo si připomenout plete-
ní ponožek na 2 jehlicích. S  sebou hladkou 
pletací přízi a 2 jehlice. Vstupné dobrovolné. 
Přihlášky na tel. 605 717 350 nebo e-mailu: 
pavlina.vomackova@seznam.cz

16/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Sgrafito (výtvarná činnost). Cena lekce 
je 20 Kč. Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářová.
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175+1 ROK ŽELEZNICE V ČESKÉ TŘEBOVÉ. 
PROMĚNY ČESKOTŘEBOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
17:00 / Městské muzeum
Přednáška Pavla Stejskala se uskuteční při 
příležitosti loňského výročí 175  let zprovoz-
nění olomoucko-pražské dráhy. Vstupné 
20 Kč.

RUSKO: LÉTO NA SIBIŘI
18:00 / Městská knihovna
Cestovatelský stand-up Jakuba Vengláře, 
autora knihy Místa, kam se nechodí. Na Sibiř 
se většinou nejezdilo za odměnu… Vstupné: 
50 Kč.

18/11 čtvrtek

KERAMIKA SNADNO A HRAVĚ
15:00–17:30 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
350 Kč (v ceně je započítán veškerý materiál, 
2× výpal, lektorné), s sebou přezůvky a pra-
covní oděv. Kurz je akreditován MŠMT.

20/11 sobota

60. JABKANCOVÁ POUŤ
7:00 / před chalupou U kostelíčka
Jubilejní 60. ročník Jabkancové pouti. Prodej 
jabkanců od 7  hodin. Odpolední program 
od 13:30. Hostem bude známý český imitátor 
Petr Jablonský. O zábavu se na prostranství 
před chaloupkou postará purkmistr s policaj-
tem a jabkancoví umělci se svými písničkami 
a scénkami. Na závěr zahraje českotřebovská 
kapela Šutr. Pořadatelem akce je Spolek od 
sv. Kateřiny.

FLORBÁL
19:30 / sál Pod Skalkou
Florbalový klub Orlicko-Třebovsko Vás sr-
dečně zve na FlorBÁL. Vstupenky si můžete 
zakoupit od 20. 10. 2021 v kanceláři FbK Or-
licka-Třebovska na adrese Masarykova 1301, 
Česká Třebová nebo rezervovat přes e-mail 
marketing@fbkot.cz, tel. 737 322 677. Cena 
vstupenky je 150 Kč. Budeme se těšit na Vaší 
účast!

4TRIX
20:00 / Modrý trpaslík
Reggae, dub, funky, latino. Hlavním hlasem 
kapely je Clara Castro, zpěvačka kubánský 
kořenů, která zpívá od srdce a  hlavně z  pl-
ných plic, až občas zavibrují i skleněné tabu-
le. Prošla několika projekty, např. kapela Los 
Hongos, která byla její srdcovou záležitostí 
a na kterou mírně navazuje s nynější kapelou 
4Trix. Jízdné 80 Kč.

21/11 neděle

VÁNOČNÍ ČAS
15:00 / Malá scéna
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tra-
dicím českých Vánoc patří nejen nezapo-
menutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, 
zpříjemňující dlouho očekávaný příchod 
Ježíška. Přestože jsou tyto svátky především 

rodinné, určitě si všichni považujeme i oče-
kávané hosty, a  proto se již na vás osobně 
těší známé postavičky z televizní obrazovky. 
Příjemné setkání pro vás připravila loutko-
herecká skupina Loudadlo, spolupracující 
s Českou televizí na pořadu Studio kamarád. 
Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, 
máme vás rádi! 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.

22/11 pondělí

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TAŠKA „PLÁŽOVKA”
15:00–19:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Iva Janzová. Pomůcky: šicí stroj 
a  šicí potřeby. Materiál: 50 cm vrchní látky, 
nebo 75 cm, pokud nechcete mít nastavo-
vaná ucha, 50 cm podšívkové látky, 2 zipy 
20 cm v  barvě podšívky, malou karabinku 
např. na klíče a zapínání na tašku (např. mag-
netku). Lektorné: 50 Kč. Více informací na 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

23/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Naše náměstí (hry a  vycházka). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Zdeňka Sklená-
řová.

ENGLISH PLAYGROUND
16:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Zamiluj si angličtinu a neboj se mluvit! Přijď 
si užít spoustu zábavy nejen s  anglickými 
hrami. Anglický čaj a sušenky samozřejmos-
tí! Určeno dětem 10–15 let. Vstup zdarma.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Setkání se uskuteční výjimeč-
ně v  úterý 23.  listopadu  2021 od 17  hodin, 
tentokrát na téma Léto v  České Třebové. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

24/11 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
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. K  dispozici 
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

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

DAVID POMAHAČ
20:00 / Modrý trpaslík
David Pomahač je křehký písničkář s  duší 
rockera a něžný rocker v roli písničkáře. Skla-
datel, hudebník a oceňovaný textař vystou-

pil počátkem roku 2020 ze stínu známého 
urban-folkového dua Kieslowski a  u  Indies 
Scope vydal své debutové sólové album Do 
tmy je daleko. Pokřtít jej stihl poslední den 
před začátkem lockdownu a dál už to všichni 
známe… Nicméně na to, že živě se celý rok 
moc hrát nedalo, deska rozhodně nezapad-
la a v obrovské konkurenci alb roku 2020 se 
umístila v první dvacítce celoroční hitparády 
Velká Sedma Radia 1, v  žebříčku nejlepších 
desek roku 2020 časopisu Full Moon, v prv-
ní desítce nejlepších alb roku Musicserver.cz 
i  výběru nejlepších desek rádia Expres FM. 
Jízdné 130 Kč.

26/11 pátek

MOSH OR DIE
Freakvencies Metalcore/hardcore/Šumperk
Save Yourself Melodic/hardcore/Chropyně
Němá Barikáda/crust punk/odevšad
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné 100 Kč.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO MORAVU
19:00 / Velký sál kulturního centra
Vystoupí Komorní orchestr Jaroslava Kocia-
na pod taktovkou Bohuslava Mimry. V rám-
ci koncertu proběhne sbírka pro postižené 
obce, kterou pořádá Diecézní charita Brno.

27/11 sobota

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍVRATSKÝ JARMAR
14:00 / Statek U Kubů, Přívrat
Můžete se těšit na vánočně vyzdobený sta-
tek U Kubů v Přívratě, na rukodělné výrobky 
přívratských dětí a  žen, zakoupíte výrobky 
i  dalších drobných prodejců  – keramika, 
mýdla, svíčky, výrobky ze dřeva, cukroví, 
vánoční dekorace, adventní věnce a  další. 
Pro děti budou připraveny vánoční dílničky. 
Bude otevřena vánoční kavárnička, kde Vám 
zdarma nabídneme kávu/čaj a něco dobrého 
k tomu :).
Dále se můžete těšit na tradiční přívratský 
trdelník  – s  láskou na ohni dělaný, vánoč-
ní punč a  další pochutiny. K  poslechu nám 
zahrají vánoční koledy v  podání Českotře-
bovské kapely 375 m n. m. Akce se koná za 
každého počasí. Vstupné dobrovolné. Další 
informace na tel. 602 615 309.

28/11 neděle

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
16:30 / Staré náměstí
Akci zahájí slavnostním projevem starostka 
města Česká Třebová paní Magdaléna Peter-
ková a děkan Římskokatolické farnosti Miloš 
Kolovratník. Dále vystoupí pěvecký sbor ZUŠ 
Kajetánek.

Z CENTRA
18:00 / on-line
Host Jiří Jireš. Rozhovor s dlouholetým reži-
sérem divadelního souboru Hýbl, který po 
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60 letech strávených na prknech, co zname-
nají svět, bude vyprávět o divadle, souboru 
Hýbl, režii a také o tom, jaké to bylo vést a být 
součástí souboru plného ochotníků, kteří di-
vadlo dělají pro radost ve svém volném čase. 
Pořad můžete sledovat na YouTube KCCT 
ONLINE (Kulturní centrum Česká Třebová). 
Zdarma.

DP Jaro 2020
SMÍM PROSIT?
19:00 / Velký sál kulturního centra
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě 
zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se 
do roka ožení. Ale jak se nemuset své váš-
ně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou 
podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuz-
lení ještě překvapivější. Svižná komedie, kte-
rá nabízí vtipné dialogy a krásné herecké pří-
ležitosti. Hrají: J. Révai, I. Bareš, K. Janečková, 
R. Jaškóv, K. Zima… Režie: Jaromír Janeček. 
Vstupné: 400 Kč. Na toto představení platí 
abonentní průkazky, zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. cen-
tru Městského muzea a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny.

29/11 pondělí

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ
18:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

30/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Mistr malíř (výtvarná činnost). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Zdeňka Sklená-
řová.

JAROSLAV SVĚCENÝ 60
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní galavečer k  životnímu jubileu 
J. Svěceného nabídne hudbu i mluvené slo-
vo napříč staletími. Zazní i slavné housle An-
tonia Stradivariho či Giuseppe Guarneriho! 
Hosté večera a  zároveň přátelé budou kla-
víristka Lucie Tóth, kytarista Miloslav Klaus, 
herečka Dejvického divadla a  moderátorka 
Zdeňka Žádníková Volencová a… překva-
pení! Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupe-
nek na www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu či v kanceláři KC a 1 hodi-
nu před začátkem u pokladny.

VÍCEDENNÍ AKCE
4–5/11

DÍLNA – LAMPIONY, SVĚTÝLKA, LUCERNY
Rosa rodinné centrum
4. 11. 16:00–18:00
5. 11. 9:00–14:00

Budeme vyrábět lampiony na Svatomartin-
ský průvod, nebo jen tak pro radost. Také 
ozdobíme skleničky nebo plechovky, a vyro-
bíme tak lucerničky a svíticí skleničky.
Cena 90 Kč, materiál bude zajištěn, může-
te si však přinést nějaké skleničky, které 
byste chtěli ozdobit. Přihlášení předem na 
rcrosact@seznam.cz nebo 733 713 787.

15–16/11

VÝROBA LAPAČŮ SNŮ
15:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Zažeň špatné sny nejen dobrou knížkou před 
spaním, ale i vlastnoručně vyrobeným lapa-
čem. Zastav se do knihovny a odnes si obojí. 
Materiál zajištěn. Určeno dětem od 10 let.

19–20/11

NOCOVÁNÍ V ROSE HALLOWEENSKÉ
Rodinné centrum Rosa
Pátek 17:00 hod. až sobota 15:00 hod.
Pro děti od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let 
s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny 
budou různé hry a tvořivé dílny. S sebou ka-
rimatku, spacák, hygienu, oblečení na spaní, 
MAZLÍKA, může být i kostým (není povinný, 
ale na Halloweenském nocování ho určitě 
využijeme). Přihlášení do 16.  11.  2021. Bližší 
informace na e-mailu rcrosact@seznam.cz

22–26/11

ADVENTNÍ DEKORACE
Rodinné centrum Rosa
22. LISTOPADU 9:00–18:00
23.–26. LISTOPADU 9:00–15:30
Tvoříme celý týden. K  dispozici budou vět-
vičky a  přírodniny. K  zakoupení: korpusy 
věnců, zapichováky pod svíčky, svíčky i dal-
ší dekorace. Můžete si přinést i  své ozdoby 
k dekorování. Cena dekorace dle použitého 
materiálu. V  rámci dílny můžete vzít děti 
s sebou, aby si pohrály v naší krásné herně. 
Pobytné 50 Kč.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
Ve státní svátek 17. listopadu otevřeno.

17/9–7/11

50+1. ČESKOTŘEBOVSKÁ ZÁKOUTÍ 
NA FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH 
ZE SBÍREK MARTINA ŠEBELY A MUZEA
Městské muzeum
Výstava k loňskému životnímu jubileu regio-
nálního historika, sběratele a  lektora úspěš-
ného semináře pro zájemce o dějiny našeho 
města dá návštěvníkům nahlédnout do růz-
ných českotřebovských zákoutí, z nichž mno-
há se dochovala jen na starých fotografiích. 

Výstava doplněná o  výtvarná díla nabídne 
i filmový koutek. Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 
od 17  hodin proběhne komentovaná pro-
hlídka výstavy s Martinem Šebelou.

29/11–2/1/2022

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Městské muzeum
O  první adventní neděli 28.  listopadu  2021 
od 17  hodin proběhne vernisáž tradiční vá-
noční výstavy. Výstava představí zajímavé 
betlémové celky ze sbírky českotřebovského 
muzea.

10/11–30/11

KRAJINY ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA
Výstavní síň kulturního centra
Výstava fotografií Rosti Bartoně. Vernisáž se 
uskuteční 9.  11.  2021 v  17:00  hodin. Vstup-
né dobrovolné. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00–17:00 hodin.

listopad–prosinec

KNIHOŽROUTI
Městská knihovna
Výstava pro děti podle knihy Knihožrouti 
od Kláry Smolíkové, kterou ilustrovala Bára 
Buchalová. K výstavě je naplánována soutěž 
Nakresli svého knihožrouta, pro jednotlivce 
i školní kolektivy. Výtvarné práce odevzdejte 
na dětské oddělení do 17. prosince.

KINO SVĚT
1/11 pondělí

NENÍ ČAS ZEMŘÍT (USA/VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu 
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. 
Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se 
totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a po-
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žádá ho o pomoc. Mise na záchranu unese-
ného vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. Bond se během vyšetřování 
dostane na stopu nevyzpytatelného zločin-
ce, který disponuje nebezpečnou a  velmi 
ničivou novou technologií. Hrají: D. Craig, 
R. Malek… Režie: C. J. Fukunaga. Mládeži 
přístupno od 15  let, akční thriller, titulky, 
163 min. Vstupné: 130 Kč.

3/11 středa

POSLEDNÍ SOUBOJ (USA) 2D
19:00
Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je 
o posledním, oficiálním, Francií posvěceném 
duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrou-
ges (Matt Damon) a  Jacques Le Gris (Adam 
Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou 
rivalové. Středobodem jejich pře je Margu-
erite (Jodie Comer), žena Carrougese. Tu Le 
Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně 
obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný. Carrou-
ges začne bránit čest své ženy a výsledkem 
je duel s tím nejvyšším rizikem – smrtí. V pří-
padě prokázání neviny Le Grise navíc Margu-
erite hrozí ještě upálení zaživa. Mládeži pří-
stupno od 15  let, drama, historický, titulky, 
153 min. Vstupné: 120 Kč.

6/11 sobota

ROZBITÝ ROBOT RON (USA) 3D
17:00
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vyprá-
ví příběh trochu osamělého dvanáctiletého 
sedmáka Barneyho a  Rona, jeho nového 
chodícího, mluvícího a zcela digitálního pří-
tele, který má být, alespoň podle reklamy, 
„nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý 
robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že 
je rozbitý. Na pozadí doby svázané sociální-
mi sítěmi a  prodchnuté digitálními vztahy 
chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé 
dobrodružství, během kterého zjišťují, že 
pravé přátelství netkví v dokonalosti. Režie: 
S. Smith a  J-P.  Vine. Mládeži přístupno, ani-
movaný, dobrodružný, komedie, český da-
bing, 107 min. Nutné na místě zakoupit brý-
le, které jsou dále přenosné a použitelné na 
další 3D filmy. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 
110 Kč.

9/11 úterý

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR) 2D
19:00
Sledujeme pět manželských párů, kteří si 
přejí navrátit touhu a  vášeň do svých živo-
tů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párové-
ho terapeuta do luxusního resortu, který 
vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří 
Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch 
Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na 
maximální blízkosti obou partnerů, duševní 
i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní 
hrdinka, půvabná a  křehká žena středního 

věku Helena (Lenka Vlasáková) tak dlouho 
čelí výčitkám svého manžela Bedřicha (Stani-
slav Majer), že tiskne málo, až ho jednou obe-
jme nebezpečně pevně. Režie: R. Bajgar Mlá-
deži přístupno od 12  let, komedie, 90 min. 
Vstupné: 140 Kč.

13/11 sobota

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI (ČR) 2D
17:00
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, 
co hledáme a  nenalézáme, jsou vyprávěny 
s  nadhledem a  okořeněné trefnou situační 
komikou. Samozřejmě nechybí ani ta správ-
ná dávka nefalšované romantiky a  senti-
mentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově 
rozkmotřená rodina znovu a  znovu snaží 
usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní 
náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že exi-
stuje i  otcovská a  partnerská odpovědnost. 
Spokojenému manželskému páru, kterému 
zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty 
malou uprchlici z dětského domova. Úspěš-
ný a sebevědomý manažer svou spřízněnou 
duši už našel, ale představit ji rodičům je pro 
něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už 
rezignovali na štěstí a  hledání toho pravé-
ho, možná dostanou ještě jednu šanci. Hrají: 
R. Krajčo, J. Dušek, E. Holubová, J. Langma-
jer… Režie: M. Ferencová. Mládeži přístupno, 
komedie, 109 min. Vstupné: 130 Kč.

15/11 pondělí

KRYŠTOV (ČR/SR) 2D
19:00
Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru 
k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politic-
kými poměry po únorovém puči. Vedle mniš-
ského života je také jedním z  posledních 
článků řetězu, který převádí pronásledované 
komunistickým režimem přes hranice do Ně-
mecka. Při jednom z nočních návratů z hrani-
ce je svědkem brutálního zásahu policejních 

složek proti skupince studentů a téže noci je 
zlikvidováno i  společenství mnichů, s  nímž 
žije. Místo, do něhož vkládal své naděje 
i  víru, je zničené. Kryštofův zoufalý útěk od 
hranic je místopisem tehdejšího Českoslo-
venska, útěkem rozvrácenou „odsunutou“ 
krajinou i  marným hledáním internovaných 
bratří. V  situaci bezradného štvance se mu 
dostane pomoci ve statku Johany na okraji 
pošumavské vesnice. Její rodina odmítla ko-
lektivizaci  – otec spáchal sebevraždu, bratr 
byl poslán do dolů. Johana ukryje Kryštofa ve 
stodole, ale ve chvíli, kdy oba vnímají naději 
a  vzájemnou blízkost, jsou svědky brutální-
ho zabrání jejího hospodářství. Mají posled-
ní šanci, že přejdou přes ještě nezadrátova-
nou hranici… Hrají: M. Bukovjan, D. Uzsák… 
Režie: Z. Jiraský. Mládeži přístupno od 12 let, 
drama, 101 min. Vstupné: 120 Kč.

16/11 úterý

BIO SENIOR
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR) 2D
17:00
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si 
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že 
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou 
se vyřešit svou krizi provokativní hrou a  pl-
něním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, 
jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi 
svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání var-
lat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí 
najít v  sobě odvahu udělat pořádnou kra-
vinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za 
všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. 
Kdo splní úkol, není sráč… Hrají: M. Pechlát, 
D. Švehlík, H. Čermák, M. Hofmann… Režie: 
P. Hartl. Mládeži přístupno od 12  let, kome-
die, drama, 117 min. Vstupné: 60 Kč.

17/11 středa

ETERNALS (USA) 3D
19:00
Snímek Eternals představí zcela nový tým su-
perhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sledu-
je skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou 
nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně 
spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, De-
viantům. Film má vynikající herecké obsaze-
ní. Richard Madden exceluje jako všemocný 
Ikaris, Gemma Chanová hraje lidstvo milující 
Sersi, Kumail Nanjiani je kosmickou silou po-
háněný Kingo, Lauren Ridloffová je super-
rychlá Makkari, Brian Tyree Henry je inteli-
gentní vynálezce Phastos, Salma Hayeková 
hraje moudrou duchovní vůdkyni Ajak, Lia 
McHughová je věčně mladá a přitom prasta-
rá Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Ba-
rry Keoghan je odměřený samotář Druig 
a Angelina Jolie je divoká bojovnice Thena. 
Kit Harington hraje Dana Whitmana. Režie: 
Ch. Zhao. Mládeži přístupno, akční, drama, 
fantasy, sci-fi, český dabing, 157 min. Nutné 
na místě zakoupit brýle, které jsou dále pře-



nosné a použitelné na další 3D filmy. Vstup-
né: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

20/11 sobota

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ (JAR) 2D
17:00
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby 
žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne 
se proto sestavit speciální tulení jednotku, 
která tyto žraločí teroristy vyžene z  jejich 
území nadobro! Má to však jeden háček: ta-
hle „speciální jednotka” se skládá z veselých 
tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je 
nedokáže dostat ani zkušený velitel Clag-
gart. Jenže síla není vždy vše a  možná se 
jim mír podaří nastolit důvtipem, inteligencí 
a  dobrým srdcem. Režie: G. Cameron. Mlá-
deži přístupno, animovaný, český dabing, 
98 min. Vstupné: 110 Kč.

22/11 pondělí

ZTRACENI V RÁJI (ŠVÝCARSKO/ČR) 2D
19:00
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, 
ale protože byl vždy tak trochu bohém, roz-
hodl se opustit tamější buržoazní svět, kam 
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do 
Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 
emigroval a  už se tam pak nikdy nevrátil. 
Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela 
schopen postavit svému dominantnímu otci. 
Pro něj je Česko a Praha dávno zapomenutá 
minulost a jediné, na čem mu záleží, je dob-
rá pověst a  slušně vydělávající soukromá 
zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen 
naopak v Praze provozuje vysněný hudební 
klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudo-
vé neštěstí, a nakonec to vypadá, že se bude 
muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrá-
tit… Hrají: D. Jann, H. Vagnerová, I. Pokor-
ný… Režie: F. Ziegler. Mládeži přístupno, ko-
medie, road movie, 75 min. Vstupné: 130 Kč.

24/11 středa

ZPRÁVA (ČR/SR) 2D
19:00
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisí-
ce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích 
a s  jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. 
Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka 
vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni 
shromažďují na večerní přepočítávaní, jsou 
už šestadvacetiletý Fredy a o šest let mlad-
ší Valér ukryti v  jámě pod hromadou trá-
mů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. 
Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí 
o  útěk z  koncentračního tábora v  Osvětimi. 
Když zvuk sirén ohlásí konec hledání, dva 
vyhladovělé a  zmrzlé mladíky čeká sto ki-
lometrů přes hory a  nepřátelské hlídky na 
cestě do rodné země, na území Českoslo-
venska. Pokud to zvládnou, sepíšou zprávu 
o  osvětimském pekle. Ten nejtěžší okamžik 
je však teprve čeká  – přesvědčit svět, aby 

KRUH PŘÁTEL HUDBY 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vážení milovníci klasické hudby, vážení čle-
nové a  příznivci Kruhu přátel hudby Česká 
Třebová, jelikož si myslím, že byste mohli mít 
zájem o aktuální informace o naplánovaných 
koncertech českotřebovského KPH, nabízím 
možnost zasílat Vám tyto aktuality elektro-
nickou poštou do Vašich e-mailových schrá-
nek.
V  případě zájmu o  tuto službu mi, prosím, 
napište na e-mail: kphct@seznam.cz (např. 
Mám zájem o informace z KPH Česká Třebo-
vá). Samozřejmě uvítám i Vaše podněty, při-
pomínky, výtky, přání apod.
Připomínám, že Kruh přátel hudby je usku-
pení, které pořádá zpravidla koncerty klasic-
ké hudby. Dříve bývaly KPH v každém větším 
městě, nyní však dobře fungují jen málokde. 
Nejde o uzavřené společenství příznivců kla-
sické hudby, koncerty jsou určené pro širo-
kou veřejnost.

Jaroslav Plocek, předseda KPH Česká Třebová
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uvěřil. Film zachycuje skutečný hrdinský čin 
a  jeden z  nejvýraznějších zápisů českoslo-
venských občanů do světové historie ve-
doucí k záchraně desetitisíců lidských životů.
Hrají: N. Czuczor, P.  Ondrejička, J. Nedbal… 
Režie: P. Bebjak. Mládeži přístupno od 12 let, 
drama, historický, válečný, 94 min. Vstupné: 
120 Kč.

25/11 čtvrtek

BIO SENIOR
KAREL (ČR) 2D
17:00
Celovečerní dokumentární film Karel přiná-
ší ojedinělý pohled do soukromí a  do duše 
Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga 
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem 
po dobu celého jednoho roku a  díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, 
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho 
skalním příznivcům, nenaskytl. Mládeži pří-
stupno, dokument, 127 min. Vstupné: 60 Kč.

27/11 sobota

ENCANTO (USA) 2D
17:00
Film Encanto z  dílny Walt Disney Animati-
on Studios vypráví příběh neobyčejné ro-
diny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti 
v  kouzelném domě v  pulzujícím městečku 
v kolumbijských horách, na podivuhodném 
a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouz-
lo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině 
má jedinečný dar, od nadlidské síly až po 
schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kro-
mě jediné dívky jménem Mirabel. Magie ob-
klopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel 
zjistí, že právě ona by mohla být poslední 
nadějí své výjimečné rodiny. Režie: J. Bush, 
B. Howard. Mládeži přístupno, animovaný, 

dobrodružný, rodinný, český dabing, 86 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

29/11 pondělí

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR) 2D
19:00
Komedie odehrávající se během Štědrého 
dne, kdy několik hrdinů prožije opravdu ne-
všední a  nezapomenutelné Vánoce. Hrají: 
K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus, O. Kaiser… 
Režie: I. Pavlásková. Mládeži přístupno. ko-
medie, 105 min. Vstupné: 140 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
4.  12. Mikulášská besídka, 5.  12. taneční odpoledne, 6.  12. Vánoční koncert Vládi Hrona, 
9. 12. DP – Skleněný strop, 12. 12. Vodník Česílko, 16. 12. DP – Plný kapsy šutrů, 19. 12. Vánoční 
trhy na Nádražní ulici, 21. 12. KPH Kalliope trio Prague

ZMĚNA TERMÍNU: DP Jaro 2020 – SMÍM PROSIT? 28. listopadu 2021

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka / foto: Michal Horák
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MALOVÁNÍ NA TEXTIL SE ŠABLONAMI
s Monikou Kaplanovou 3. 11. 2021 od 16:00
Přijďte si užít tvoření, vybrat barvy i  motiv 
dle své chuti a  nálady. K  dispozici šablony, 
skvělý výběr barev – i nové, které nemusíte 
zažehlovat. 3D technika, dále razítka, spreje 
na stříkání barev, kontury. Textilní tašku k do-
tvoření je možné si koupit na místě za cenu 
50 Kč/ks, stahovací batůžek za cenu 60 Kč/ks.
Co s sebou: vlhčené ubrousky, trička na zdo-
bení – 1 až 2 bavlněná trička nejlépe tmavé 
barvy, ale může být i světlé, nové raději pře-
dem vyprat. Možno zdobit šaty, sukně, miki-
ny, kalhoty…
DĚTI můžete vzít s sebou, aby si u nás pohrá-
ly, nebo spolu s Vámi mohou tvořit.
Přihlášky na tvořivou dílnu prosím závazně 
nejpozději do 1. 11. 2021 na tel. 737 901 339 
nebo e-mail: kaplanovamoni@seznam.cz. 
Vstupné 150 Kč

DÍLNA – LAMPIONY, SVĚTÝLKA, LUCERNY
4. 11. 16:00–18:00
5. 11. 9:00–14:00
Budeme vyrábět lampiony na Svatomartin-
ský průvod nebo jen tak pro radost. Také oz-
dobíme skleničky nebo plechovky, a vyrobí-
me tak lucerničky a svíticí skleničky.
Cena 90 Kč, materiál bude zajištěn, můžete 
si však přinést nějaké skleničky, které byste 
chtěli ozdobit. Přihlášení předem na e-mail 
rcrosact@seznam.cz nebo 733 713 787.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
11. 11. 2021
16:00 Prodej lucerniček a lampionů, perníků, 
čaje
S  ohledem na přírodu nebudeme prodávat 
svíticí tyčinky. Jedou přes půl světa, svítí 
chvíli a nedají se recyklovat. Proto jsme zvolili 
návrat ke klasickým skleněným lucerničkám 
a  lampionům, které si můžete také vyrobit 
v Rose na dílnách 4. a 5. 11. 2021.
Tip: světýlkem do lucerny či lampionu může 
být světlo, které máte na kole :-)
16:45 Příchod sv. Martina
17:00 Svatomartinský průvod Javorkou
17:30 Ohňová překvapení
Letos již po 15. se bude konat svatomartinský 
lampionový průvod v Javorce. Přijďte si užít 
tajuplnou atmosféru očekávání s  příslibem 
příchodu sv. Martina, voňavými perníčky, 
jablíčkovým čajem a cestou potemnělou Ja-
vorkou, vše zakončeno žhavě oslnivým vy-
stoupením skupiny Tartas.
Těšit se můžete také na Svatomartinská vína 
a spoluúčast Vinotéky Karla IV. i stánek s ob-
čerstvením Restaurace Javorka. Děkujeme 
kulturnímu centru za zapůjčení Bennewitzo-
va pavilonu.

NOCOVÁNÍ V ROSE HALLOWEENSKÉ
Můžete se těšit 19.–20. 11. pátek 17:00 hod. 
až sobota 15:00 hod.
Pro děti od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let 
s doprovodem jednoho z rodičů.
Připraveny budou různé hry a  tvořivé dílny. 
S  sebou karimatku, spacák, hygienu, oble-
čení na spaní, MAZLÍKA, může být i  kostým 
(není povinný, ale na Halloweenském noco-
vání ho určitě využijeme).
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE do 16. 11. 2021. Bližší 
informace na e-mailu rcrosact@seznam.cz.
Cena 390 Kč (pro dalšího sourozence 350 Kč), 
dítko do 3 let + rodič = 400 Kč
Sleva 10  % pro majitele rodinných pasů. 
V  ceně jsou kromě mzdy pečujících osob, 
spotřebního materiálu a aktivit pro děti také 
zahrnuty večeře, snídaně, oběd, ovoce a ze-
lenina a pitný režim po celou dobu.

ADVENTNÍ DEKORACE
22. listopadu 9:00–18:00
23.–26. listopadu 9:00–15:30
Tvoříme celý týden. K dispozici budou větvič-
ky a přírodniny. K zakoupení: korpusy věnců, 
zapichováky pod svíčky, svíčky i další dekora-
ce. Můžete si přinést i své ozdoby k dekoro-
vání. Cena dekorace dle použitého materiálu. 
V rámci dílny můžete vzít děti s sebou, aby si 
pohrály v naší krásné herně. Pobytné 50 Kč.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2021

Po

8:30–12:00

12:00–15:30
15:30–17:00
17:30–19:30
17:30–19:30

Herna pro rodiče s dětmi
+ Laktační poradna, každý sudý týden
Volná herna*
KERAMIKA pro děti a rodiče, každý sudý týden
KERAMIKA pro dospělé, každý sudý týden
PROŽITKOVÉ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ, každý lichý týden

Út
8:30–12:00
12:00–17:30
17:30–19:15

KLUB Rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců
Volná herna*
KLUB pro těhotné ženy / Kurz předporodní přípravy

St

8:30–12:00
12:00–16:30
16:30–18:00
18:00–19:30

Kreativní středa – dopoledne pro rodiče a děti 2–4 let
Volná herna*
Kreativní středa – odpoledne pro rodiče a děti 4–6 let
Amapola Dance Company, lektorka Eva Hüblová

Čt

8:30–12:00
12:00–14:00
14:00–17:00
16:00–18:00

Klub pro rodiče a miminka od 4 měsíců
Volná herna*
Výuka angličtiny a matematiky, s Olgou Sýkorovou
Dárky vlastní výroby /
Nevyhazujte – spolu to opravíme – v sudý týden

Pá 8:30–12:00
12:00–15:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně, multismyslový prostor
Volná herna*

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

* rezervace předem

DÁLE SE TĚŠTE NA:
Klub pro těhotné ženy  – 2.  11., 16.  11., 
30. 11. od 17:30 přihlášení na 703 362 303
Kurz předporodní přípravy – 9. 11., 23. 11. 
od 17:30 přihlášení na 703 362 303
Prožitkové tvoření pro dospělé  – liché 
pondělky od 17:30 přihlášení na 737 961 723
Dárky vlastní výroby  – 4.  11., 2.  12. od 
16 hod. přihlášení na 733 713 787
Nevyhazujte – spolu to opravíme – 18. 11., 
16. 12. od 16 hod. přihlášení na 733 713 787
Keramika pro děti i dospělé – sudé ponděl-
ky od 15:30 a 17:30 přihlášení na 725 430 844
Kreativní středy dopoledne pro děti 
2–4 roky přihlášení na 737 961 723
Kreativní středy odpoledne pro děti 
4–6 let přihlášení na 737 961 723
Klub Rosteme spolu pro rodiče a  děti od 
18 měsíců (úterky dopoledne) přihlášení na 
608 034 323
Klub rodičů s  miminky (cvičení) od 4  mě-
síců (čtvrtky dopoledne) přihlášení na 
703 362 303
Ženský kruh každou třetí neděli, přihlášení 
na 724 663 778
Ženský kruh pro mamky a  dcery 5.  11., 
3. 12. 2021 od 16:30 přihlášení na 774 263 686
Acroyogu s hlídáním dětí – čtvrtky od 17:00, 
lekce 1,5 hod. přihlášení na 608 034 323
Mužský kruh (v Rybníku u ohně či za deště 
v maringotce) přihlášení na 732 848 099

Sledujte FB stránku Rosa rodinné centrum. 
Těšíme se na Vás.MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

www.ceska-trebova.cz
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Dne 9. listopadu 2021 
uplyne 20 let od úmrtí 
maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Jarmily Váňové.
Vzpomínají syn a dcera 
s rodinami.

Kdo v srdcích žije, 
neumírá.
Dne 19. listopadu 2021 
uplynou 3 smutné roky, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná 
Saša Novotná.
Vzpomeňte s námi 
všichni, kdo jste ji měli 
rádi. S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 26. listopadu 2021 
uplyne smutných 20 let, 
kdy nás navždy opustil 
pan Emil Janisch.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 25. listopadu 2021 
uplyne 5. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Zdeněk Rousek.
S láskou vzpomíná 
dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Dne 23. listopadu 2021 
uplyne 2. smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, tatínek a dědeček, 
pan Miloslav Horák.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají: manželka, dcery s rodi-
nami a ostatní příbuzní.

Dne 2. listopadu 2021 
uplyne 3. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatí-
nek, dědeček a pradě-
deček, pan Vít Bartoš.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Vlasta, 
manželka, Lenka, 

dcera s rodinou, Vít, syn s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Dne 1. listopadu 2021 
uplyne 3. smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Helena Vašinová.
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s naší 
rodinou.
Vzpomíná: manžel

Dne 30. listopadu 2021 
uplynou 3 roky, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatí-
nek a dědeček, 
pan Karel Honl.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás 
v životě znamenají víc 
než ostatní. O to těžší je 
naučit se žít bez nich!
Dne 30. listopadu 2021 
uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás 
navždy opustila paní 
Anna Langhansová.
Vzpomeňte s námi.

Dne 31. října 2021 uplynul 1. smutný rok 
ode dne, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička, 
paní Ludmila Olivová.
Dne 1. prosince 2021 uplyne 19 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček, pan Miloš Oliva.
Vzpomínáme a děkujeme všem, 
kteří si na ně spolu s námi vzpomenou.
S láskou vzpomínají: 
Miloslav, syn s rodinou, Lubomír, syn

Dne 8. listopadu 2021 
uplyne 1. rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Jiří Škrabánek.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
manželka a děti 
s rodinami.

Dne 25. listopadu 2021 
si připomeneme smut-
né 20. výročí úmrtí naší 
maminky a babičky, 
paní Alžběty Krejčí.
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají: Marie, Olga 
a Ota, děti s rodinami.

Dne 18. listopadu 2021 
uplyne 26 let ode dne, 
kdy od nás navždy 
opustil náš tatínek, 
pan Miloslav Válek.
Kdo jste je znali, 
věnujte jim s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: dcera a syn 
s rodinami.

Dne 15. listopadu 2021 
uplyne 11 smutných let 
od chvíle, kdy navždy 
odešel tam, odkud není 
návratu, náš syn, bratr 
a kamarád, pan Jan 
Hýbl.
Se smutkem v duši moc 
vzpomínají: rodiče, 
Katka, Gábi a všichni 
kamarádi.

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány 
na základě objednávky u Pohřební služby 
městské společnosti Eko Bi, s. r. o. sídlící 
na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky v perio-
diku je stanovena na 200 Kč.
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Kdo žije v myslích svých 
drahých, neumřel, 
jenom je daleko.
Dne 9. listopadu 2021 
uplyne 1. smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manžel-
ka, maminka, teta, šva-
grová a babička, paní 
Zdenka Urbanová.
S láskou vzpomínají: 

Jaromír, manžel, Michal a Jaromír, synové 
s rodinami, ostatní příbuzní.

Dne 22. listopadu 2021 
uplyne 3. smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, tatínek, bratr 
a dědeček, pan Jan 
Dlouhý.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná: manželka s rodinou.

Dne 30. listopadu 2021 
uplyne 15 smutných 
let ode dne, kdy nás 
navždy opustil 
náš manžel, tatínek 
a dědeček, 
pan Josef Řehoř.
Všichni, kdo jste ho 
znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 7. listopadu 2021 
uplyne 1. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Jiří Kmoníček.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná: manželka, 
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 19. listopadu 2021 
uplyne 8 smutných let 
od úmrtí manželky, ma-
minky, babičky, praba-
bičky a sestry, paní 
Miloslavy Kolářové.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: manžel, dcery s rodinami, 
bratr s rodinou.

Zhasly oči plné lásky 
naší drahé babičky, 
nezhasnou však nikdy 
na ni v srdcích našich 
vzpomínky.
Dne 4. října 2021 
uplynulo 12 smutných 
let ode dne, kdy nás 
opustila naše babička 
a prababička, paní 
Božena Řehořová.

Za vzpomínku děkují snacha, vnoučata 
Iveta a Pavel s rodinami.

Dne 29. listopadu 2021 
uplyne 20 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědeč-
ka a pradědečka, pana 
Karla Paukrta.
Děkujeme všem, 
kteří si spolu s námi 
vzpomenou.
Vzpomíná rodina.

Jen kytičku na hrob Ti 
můžeme dát, chviličku 
postát a tiše vzpomínat.
Dne 4. listopadu 2021 
si připomeneme první 
smutný rok od chvíle, 
kdy nás opustil Zdeněk 
Hudeček, tatínek, 
dědeček a pradědeček.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Dcera s rodinou.

Dne 16. listopadu 2021 
uplyne 1. smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
manželka, maminka 
a babička, paní Blanka 
Kopecká.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: František, manžel, Martina, 
dcera, Tomáš, syn s rodinou.

Dne 12. listopadu 2021 
uplyne 10 let od úmrtí 
pana Václava Drábka.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

V srdcích a vzpomínkách 
navždy Tě máme, s lás-
kou a vděčností na Tebe 
vzpomínáme.
Dne 17. listopadu 2021 
uplyne pátý rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
milovaná manželka, 
maminka, dcera a sestra, 
paní Zuzana Macasová.
S láskou, úctou a vděč-

ností vzpomíná nejbližší rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 20. listopadu 2021 
uplyne 1. smutný 
rok, kdy nás opustila 
milovaná maminka, 
babička, prababička 
a praprababička, paní 
Hana Kahanovská.
S nezapomenutelnou 
láskou v srdci vzpomíná 
rodina.

Dne 19. listopadu 2021 
uplyne již 15 smutných 
let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá maminka, babič-
ka a prababička, paní 
Blanka Hemerková.
Všichni, kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomínají dcera Ivana a vnuk Pavel s ro-
dinou.

Dne 15. listopadu 2021 
uplyne 3. smutný rok 
ode dne, kdy nás na-
vždy opustila manželka, 
maminka, babička 
a prababička, 
paní Anna Kubištová.
Děkujeme všem za 
vzpomínku.

Vzpomíná: manžel Josef, syn Petr, syn Milan 
s rodinou a dcera Hana s rodinou.

Odešel drahý neznámo 
kam, vzpomínky na 
Tebe zůstanou nám.
Dne 20. listopadu 2021 
uplyne 1. smutný rok, 
co nás opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek 
a dědeček, 
pan Jiří Chrastný.

S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.
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Dne 9. listopadu 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
tatínek, dědeček, pan 
František Kovář.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná 
dcera Mirka a vnučky 
Denisa a Kristýna.

Dne 13. října 2021 by 
se dožila 100 let naše 
maminka, babička 
a prababička, paní Hed-
vika Typlová.
Zemřela před 35 lety 
7. července 1986.
Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.
Rodiny Vládi a Jirky 
Typlových.

Dne 30. listopadu 2021 
uplyne 1 rok plný 
vzpomínek na našeho 
drahého manžela, 
tatínka, dědečka 
a pradědečka, 
pana Stanislava 
Hrbáčka.
Všem, kteří si vzpome-
nou s námi, upřímně 

děkujeme. Vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 4. listopadu 2021 
uplynou již 4 roky od 
chvíle, kdy jsme se 
dozvěděli smutnou 
zprávu, že z našeho 
života navždy odešel 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Václav Dostál.
Vy, kdo jste Vendu znali 
jako kolegu či kamaráda 

a měli ho rádi, věnujte mu vzpomínku spo-
lečně s námi. Manželka a dcery s rodinami.

Dne 12. listopadu 2021 
uplyne 10 let od úmrtí 
pana Jiřího Pištory.
Vzpomínají dcery 
s rodinami.

Dne 4. listopadu 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička, 
paní Jana 
Procházková.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
celá rodina.

ÚMRTÍ
Věra Říhová, 89 let, Česká Třebová
Marie Fialová, 63 let, Česká Třebová
Drahoslava Flídrová, 97 let, Česká Třebová
RNDr. Jana Schrommová, 92 let, Česká Třebová
Josef Floner, 79 let, Česká Třebová
Josef Sigl, 75 let, Česká Třebová
Eva Adamová, 80 let, Česká Třebová
Jozef Verešpej, 70 let, Česká Třebová
Pavel Jasanský, 72 let, Česká Třebová
Bc. Jarmila Dušková, 43 let, Česká Třebová
Jindřich Krása, 93 let, Česká Třebová
Josef Slezák, 91 let, Česká Třebová
Anna Vařeková, 74 let, Česká Třebová
Miroslav Daniel, 73 let, Česká Třebová
Agáta Vosyková, 4 roky, Česká Třebová
Růžena Čebišová, 82 let, Česká Třebová
Jiří Benda, 57 let, Česká Třebová
Zdeňka Slezáková, 82 let, Česká Třebová
Karel Trunec, 78 let, Česká Třebová
Daniel Kodytek, 45 let, Česká Třebová
Karel Pakosta, 76 let, Česká Třebová

Vzpomínáme.

ZEMŘELA BĚŽKYNĚ MILOSLAVA KEPRTOVÁ
Poprvé jsem si s  ní zazávodila na jaře roku 
1989 na Běhu choceňskými sady. Míla, čer-
stvá čtyřicátnice, s  běháním právě začínala 
a  v  závodě skončila poslední, s  velkou ztrá-
tou. Já jsem tehdy sice vyhrála, ale téměř 
z  posledních svých (ještě snad) závodnic-
kých sil – už jsem se v té době několik let po-
týkala s velkými zdravotními problémy, které 
se pak ještě prohlubovaly.
Když jsem se po mnoha letech mohla k  in-
tenzivnějšímu běhání vrátit, z  Míly už byla 
výborná veteránská závodnice, která mě 
hravě porážela. Dosáhla mnoha úspěchů tu-
zemských i  mezinárodních; jejich výčet lze 
vyhledat na stránkách Iscarex teamu, za nějž 
Míla zhruba čtvrtstoletí závodila. (Přehled 
jejích úspěchů publikoval také Milan Miko-
lecký v  internetovém Českotřebovském de-
níku.) Míla byla přitom velmi skromná, nená-
padná, tichá. Ani v běžecké společnosti sama 
většinou hovory nezapřádala, i  když se do 
nich velmi ráda nechala vtáhnout. Byla vždy 
maximálně koncentrovaná na závod, i všech-
ny věci měla přesně a pečlivě připravené. Tré-
ninku věnovala hodně úsilí i času – běh byl 
jejím světem, který jí snad alespoň poněkud 
kompenzoval nepříliš šťastný osobní život.
Před lety jsem na jednom závodě zkusila po-
zvat několik běžců na své autorské čtení. Pta-
li se, co že to je, takové čtení? Vysvětlila jsem. 
Někteří přišli, Míla mezi nimi. Na příštím zá-
vodě se mě ptala, kdy zase budu mít další au-
torské čtení. Okolostojící běžci se zajímali, co 
to je… Míla jim to vysvětlila, zjevně hrdá na 
to, že ona to nejen ví, ale že na čtení dokonce 
chodí. – Chodila, vytrvale, z těch sedmatřice-
ti, která jsem za jejího života měla, vynechala 
jen málokteré. Ač jinak nečtenářka, bylo zjev-
né, že takto prezentovaný text k ní promlou-
vá. Vždy po čtení za mnou přišla – stisknout 

mi ruku, poděkovat a říct dvě tři věty, z nichž 
bylo zřejmé, že čtení jí cosi dalo.
V roce 2015 jsem nemohla běhat kvůli ostru-
ze, a když jsem se následujícího roku k závo-
dění vrátila, najednou bylo něco v nepořád-
ku: začala jsem Mílu porážet! Sice ne úplně 
vždy, sice jsme se ještě docela „rvaly“, ale – ta 
změna tady byla.
Změny postupovaly.
Ale ještě v  roce 2019 běžela Míla seriál pěti 
závodů na Pekláku. A na večerním vyhlášení 
výsledků po posledním, srpnovém, závodě 
(byl to nejen poslední díl seriálu, ale též po-
slední závod Míly Keprtové) mi přišla gratulo-
vat ke třetímu místu; sama čtvrtá – poslední.
Začátkem září téhož roku přišla na moje au-
torské čtení do muzea, o  měsíc později na 
čtení do knihovny. I když už na tom byla hod-
ně nedobře, přece za mnou zase přišla a ob-
vyklé dvě tři věty mi dokázala říct.  – Tehdy 
jsem ji viděla naposled.
Zhruba za dva měsíce musela být Míla hospi-
talizována. Proslýchalo se, že takzvaně „nemá 
cenu“ ji navštívit, že už nikoho nepoznává. – 
Má to cenu. Pozná – nepozná, přece má cenu 
na toho člověka přátelsky promluvit, usmát 
se, stisknout ruku. To může potěšit vždy.
Začala však pandemie. Doba koronavirová 
návštěvám nepřála.
Letos v létě jsem se rozhodla. V běžecké spo-
lečnosti bylo známo, že Míla byla přesunuta 
do ústeckého Domova pro seniory, na speci-
ální oddělení.  – Čas běžel, léto plynulo, pro 
mě mnohem více pracovní, než jsem očeká-
vala…
V neděli 5. září jsem se vracela autem ze zá-
vodu Jablonné-Suchý vrch, z horského čtvrt-
maratonu, který Míla též tak ráda běhávala… 
V  Ústí jsem zahnula k  Domovu pro seniory. 
Přešla zahradu, v  tom teplém slunném dni 
plnou klientů a  jejich blízkých. Zkusila jsem 

se přeptat na paní Keprtovou – nikdo ji ne-
znal. Nasadila jsem respirátor a  vešla do 
vstupní haly Domova. Několik postávajících 
a posedávajících klientů se po mně ohlédlo. 
Pozdravili jsme se. Nebylo nic snazšího než 
přejít deset patnáct metrů ke „kukani“ sester 
a na Mílu se zeptat. Ale já jsem najednou ucí-
tila, že to dělat nemám. Snad proto, že si to 
Míla nepřeje, nevím. Stála jsem v té hale ještě 
chvíli a pocit sílil. Otočila jsem se a vyšla do 
slunce, s vědomím, že přece jsme se s Mílou 
jaksi setkaly – tak, jak to v danou chvíli bylo 
možné.
Tři dny nato zemřela.
Mílo, ať je Ti co možná nejlépe v tom domo-
vě, v němž jsi teď.

Blanka Kostřicová
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OPUSTILA NÁS EVA ADAMOVÁ
Mnoha lidem se při vyslovení tohoto jména vybaví mimořádně lid-
ská obětavá paní učitelka, cvičenka a cvičitelka, pečovatelka, ale pře-
devším matka. Možná proto, že byla jedináček, přála si mít velkou 
rodinu. Stala se matkou pěti dětí, mnohonásobnou babičkou, avšak 
dokázala ve svém srdci najít dost místa i pro děti, které učila.
Měla jsem velké štěstí, že jsem ji potkala při mém příchodu na ZŠ 
Ústecká v roce 1985. Dostalo se mi od ní těch nejlepších základů pe-
dagogických, ale především lidských. Od začátku mi bylo jasné, že je 
to výjimečná žena.
Když byla v novinách vyhlášena soutěž s názvem Oskar za lidskost 
a statečnost, věděla jsem, o kom napsat. Mezi stovkami navrženými 
byla i  Eva. Její příběh oslovil čtenáře a  ona ocenění získala. Článek 
tehdy napsala Gábina Eisenwortová a já jsem z něj vybrala část ob-
sahu.
Na otázku, co pro ni samotnou znamená člověčenství, odpověděla: 
„Domnívám se, že to je pozitivní přístup k životu, podání pomocné 
ruky a oplácení lásky láskou. Za 37 let práce na 2. stupni základní ško-
ly nikdy nezapomenu na mnohé složité životní příběhy dětí a rodičů, 
kdy jsem si uvědomila, že když učitel není lhostejný a má své žáky 
rád, může dost udělat pro to, aby jim pomohl.“
Eva Adamová říkala, že má mnoho důvodů pro to, aby nelitovala, že 
se stala učitelkou. Bylo jí všude plno. Díky její iniciativě se na škole 
začaly konat akademie. Na škole tehdy vedla nejpočetnější pionýrský 
oddíl, ve kterém se děti učily tancovat. Stala se členkou poroty v reci-
tační soutěži. Všichni v jejím okolí však velmi obdivovali její nasazení 

v  roce 1993, kdy do České Třebové přijely děti z  Běloruska, oblasti 
nejvíce postižené havárií Černobylu. Eva Adamová jim byla tlumoč-
nicí, pomocnicí, dokázala si s každým popovídat a zorganizovala pro 
ně sbírku dárků.
Ani v důchodu nezahálela. Cvičila několikrát týdně s dětmi a ženami 
v tělocvičně Na Skále. Byla zástupkyní župní vedoucí, nacvičovala na 
sokolské slety. Stále cítila potřebu být užitečná. Proto také jezdila pra-
videlně každý týden do Děčína pečovat o 85letého strýčka, odkáza-
ného na invalidní vozík. Se stejnou láskou a pečlivostí se starala o se-
niory v Bezděkově, kam docházela, aby si s nimi zacvičila, zazpívala, 
ale hlavně popovídala. Právě tyto návštěvy ji přivedly na myšlenku 
pravidelně zkrášlovat místní prostředí. Takže má lví podíl na tom, že 
téměř 40 oken se pravidelně proměňuje podle ročních období. Měla 
velký smysl pro humor, dokázala své posluchače pobavit a rozesmát.
Byla vždy laskavým a moudrým člověkem, nedokázala se smířit s ne-
spravedlností. Proto také odvážně projevila svůj nesouhlas se vstu-
pem ruských vojsk v roce 1968. Za svůj nesouhlas nesla následky, se 
kterými se ale dokázala se ctí poprat a vyrovnat.
Vždy byla spolehlivá, obětavá, pracovitá, čestná a poctivá.
Čest její památce!
Za všechny kolegyně a kolegy ze ZŠ Ústecká i za ostatní, kteří ji měli 
rádi.

Kristýna Dostálová

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

JAN SKALICKÝ OSMDESÁTNÍKEM
2.  listopadu  2021 vstoupí Jan Skalický mezi 
osmdesátníky. Je těžké přesně napsat, kdy 
uvedl na stránkách třebovského zpravoda-
je první článek, ale je jisté, že se vztahoval 
k jubileu některé českotřebovské osobnosti. 
Jeho databáze je stále objemnější a úplnější. 
Snaží se vše zachytit co nejpřesněji, přitom 
píše s  encyklopedickou stručností, neod-
chyluje se od tématu. Jan Skalický svůj život 
ale zasvětil textilu a konkrétně českotřebov-
ské Perle/Primoně, do důchodu odešel prá-
vě v  době, kdy zde končila činnost v „jeho“ 
úpravně. Aktivně se věnoval též sportu: 
„S  mojí postavou (193 cm) jsem mohl hrát 
buď košíkovou nebo volejbal. Zvolil jsem 
druhou variantu. Začínal jsem za dorostence 
v Jiskře Rybitví, na vojně jsme hrál za Duklu 
Červená Voda. Potom jsem asi do 33 let pů-
sobil v Dlouhé Třebové v tamním Sokole, kde 
byl dobrý a přátelský kolektiv.“ Sport sleduje 
dodnes, můžeme jej vidět často např. na vo-
lejbalových utkáních či v ochozech fotbalo-
vého stadionu. Velkým koníčkem Jana Skalic-
kého je také sběratelství: „Sběratelství je pro 

mne široký pojem. Jako českotřebovský pa-
triot jsem sbíral a stále sbírám veškerou lite-
raturu o našem městě, pohledy a fotografie. 
Z výtvarného umění jsem se zajímal hlavně 
o obrazy, kresby a grafiku regionálních malí-
řů. S řadou z nich jsem se osobně znal a na-
vštěvovali jsme se (J. Josefík, J. Mehl, V. Be-
ránek, K. Tomeš, Fr. Langhans a P. Langhans, 
atd.) Od klukovských let jsem sbíral odznaky 
a do dneška se také zajímám o filatelii s vý-
tvarnou tematikou.“ S  Janem Skalickým se 
potkáte na většině vernisáží výstav a  to ne-
jen v České Třebové, ale někdy i v okolí, také 
na koncertech. Jako patriot města má velkou 
radost z každého dosaženého úspěchu ať na 
poli sportu, kultury, či ekonomického rozvo-
je města. Byl dlouholetým spolupracovní-
kem redakce Českotřebovského zpravodaje. 
Vykonal tolik práce, že je žádoucí o tom ne-
jen všem dát vědět, ale především patřičně 
poděkovat. Do dalších let přeji Honzovi pře-
devším hodně zdraví!

Milan Mikolecký

Jan Skalický / foto: Martin Šebela
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P. S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bez-
platné školení na PC, které probíhá individu-
álně na předem sjednaných schůzkách. Jed-
ná se o základní obsluhu počítače, vysvětlení 
internetu včetně komunikace, ovládání zá-
kladních kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností 
a  dovedností, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně po-
stiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepří-
znivé sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v  orientaci v  systému soci-
álního zabezpečení, při sepisování žádostí, 
námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také 
v podpoře při hledání vhodného pracovního 
místa, sepsání strukturovaného životopisu. 
Služba je určena osobám se zdravotním po-
stižením bez omezení věku a seniorům v ne-
příznivé sociální situaci i jejich blízkým.
Služba je bezplatná.

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvlá-
dat každodenní běžné činnosti v  jejich při-
rozeném prostředí. Osobní asistence se sjed-
nává dle individuálních potřeb a požadavků 
uživatele. Je poskytována dětem od 1 roku 
až po seniory nad 80 let v nepřetržitém pro-
vozu.
Cena za služby: do 18 let – 70 Kč/hodinu, od 
18 do 6  hodin a  o  víkendu 120 Kč/hodinu. 
Nad 18 let – 80 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin 
a o víkendu 130 Kč/hodinu.

Půjčovna rehabilitačních a  kompenzač-
ních pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úra-
ze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení 
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek 
rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou 
zaměstnanci Centra.
 
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

INZERCE

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na seniorům, osobám zdravotně oslabeným 
a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na  nákup, ke  kadeřnici atd. Senior dopravu 
ČČK lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30  hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2021 služby 
sociální rehabilitace, poradenství pro slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 9. 11., 7. 12.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–14:45 
v bufetu
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Uzávěrka příštího čísla

je 14. listopadu.
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
KONCERT NAHONEM
S  přicházejícím podzimem a  nevyzpytatel-
ným počasím se festival koncertů „Pod balko-
ny“ přesunul ze zahrady Domova do bufetu 
a  poslední koncert letošní série museli hu-
debníci kapely Nahonem odehrát 1.  září na 
mikrofon do Domovního rozhlasu. Uživatelé 
poslouchali jejich vystoupení na pokojích. 
Děkujeme muzikantům z  kapely Nahonem 
za krásné odpoledne a těšíme se na jejich vy-
stoupení napřesrok, v již třetím ročníku kon-
certů „Pod balkony“.

FOTOGRAFIE SENIORŮ
Uživatelé Domova pro seniory se stali mode-
ly a  modelkami pro fotoaparát profesionál-
ního fotografa Radka Mrštného. Pan Mrštný 
zachytil seniory v běžném životě, při trávení 
volného času. Navštívil skupinové cvičení 
uživatel, společenskou hru Bingo, nafotil 
snímky uživatel v bufetu při odpolední kávič-
ce, nebo na pivu, posezení na zahradě a další 
momentky z  každodenního života seniorů 
v Domově.
Část fotografií bude použita pro velkoformá-
tové obrazy v Domově pro seniory, další po-
tom k výzdobě společných prostor Domova.
Děkuji panu fotografovi Radku Mrštnému za 
spolupráci a krásné fotografie uživatel.

VÝSTAVA T. G. MASARYKA
Dne 24.  9. mohli uživatelé Domova poprvé 
navštívit výstavu Fenomén Masaryk, zapůj-
čenou z  Národního muzea v  Praze. Výstava 
byla nainstalována v  kapli Domova na ně-
kolika informačních panelech, díky projektu 
Národního muzea s názvem „Do muzea? Tře-
ba hned.“ V rámci tohoto projektu pracovníci 
muzea zajišťují zapůjčení, dopravu i sestave-
ní panelů pro Domov zcela zdarma. Výstava 
trvala až do 6. 10. , kdy byla nahrazena infor-
mačními panely o Karlu IV.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY
BLÍŽÍ SE MILOSTIVÉ LÉTO – PŘÍLEŽITOST ZBAVIT SE VÝHODNĚ NĚKTERÝCH EXEKUCÍ
V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 bude probíhat tzv. milostivé léto. Jde o jedinečnou 
šanci pro lidi, kteří mají nařízenou exekuci pro veřejnoprávní dluh. Pokud v daném období 
dobrovolně uhradí původní dlužnou částku a poplatek 908 Kč exekutorovi, bude jim odpuš-
těno veškeré příslušenství dluhu (úroky, penále, soudní poplatky atd.) a exekuce bude jednou 
provždy zastavena.
Milostivé léto se týká pouze dluhů u veřejnoprávních subjektů, jako je stát, obec, zdravotní 
pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ, Český rozhlas, Česká televize a další.
Není pro dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení.
Chcete-li nabídky využít, je nejprve nutné zjistit, kolik zbývá zaplatit na původní dluh. Pozor, 
dříve vymožené peníze mohl exekutor započíst na příslušenství dluhu (např. na úroky), jistina 
tak může být i po letech stále stejná jako na začátku. Přesnou částku Vám sdělí exekutor.
Následně je třeba v uvedeném období uhradit dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč na účet exe-
kutora a oznámit nejlépe doporučeným dopisem, že dlužník využívá milostivého léta a vyzý-
vá exekutora, aby postupoval dle z. č. 286/2021 Sb., část 2, čl.IV, bodu 25 a exekuci zastavil.
Pokud Vás tato nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, obraťte se na Občanskou 
poradnu Ústí nad Orlicí, tel.: 734 281 415, poradna@uo.hk.caritas.cz.
Pobočka Občanské poradny v České Třebové sídlí na adrese Hýblova 63. Služby můžete na 
této adrese využívat každé pondělí 9–12 hodin.

TZ Oblastní charita Ústí nad Orlicí

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – LISTOPAD 2021

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
6.–7. 11. 2021 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324
13.–14. 11. 2021 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210
17. 11. 2021 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
20.–21. 11. 2021 MDDr. Drdová Anna, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
27.–28. 11. 2021 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová, tel. 606 704 599

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD POŘÁDAL OLYMPIÁDU SENIORŮ
Ve středu 29. 9. proběhl v České Třebové 
první ročník olympiády seniorů. Sportovní 
aktivity byly připraveny s ohledem na věko-
vou skupinu sportovců a koncipovány do 
soutěžních disciplín a rozděleny do katego-
rií s ohledem na věk a pohlaví. Bylo připra-
veno 10 disciplín, zúčastnilo se 70 seniorů. 
Místní svaz seniorů již s touto aktivitou má 
zkušenosti v rámci měst Pardubického kraje. 
Olympiády se účastnili nejen senioři z České 
Třebové, ale také senioři z Pardubic, Svitav a 
Ústí nad Orlicí.

Olympiáda seniorů / foto: Michal Horák

Výstava v Domově pro seniory Česká Třebová
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MATEŘSKÉ ŠKOLA U KOUPALIŠTĚ 
PŘIVOLÁVÁ PODZIM PEČENÍM
Týden před astronomickým začátkem pod-
zimu provoněla jablka a  skořice celou třídu 
Ježečků v MŠ U Koupaliště. Po předchozí pří-
pravě a upozornění na možné nástrahy jsme 
si společně upekli voňavý štrúdl. Děti samy 
dokázaly nastrouhat jablka, vyválet těsto, 
štrúdly naplnit a potřít své výtvory vajíčkem. 
Po upečení jsme si na nich společně, i s ostat-
ními třídami, pochutnali.
Nadšení bylo veliké a  všichni se shodli, že 
takovým způsobem nebudeme přivolávat 
pouze podzim, ale každé roční období.

Učitelka Dominika Tutschová a děti z Ježečků

SPOLUPRÁCE MŠ U KOUPALIŠTĚ 
S KOMUNITNÍM CENTREM PETRKLÍČ, Z.S.
Naši spolupráci v  loňském roce výrazně 
ovlivnilo omezení spojené s  covidem-19. 
Rádi bychom navázali na započaté aktivity. 
Již jsme aktualizovali výlohu v  komunitním 
centru a chystáme drobné dárečky, obrázky 
pro seniory.
Velmi se těšíme na společné aktivity.

Irena Brůnová, ředitelka MŠ U Koupaliště

PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ 
SI UŽILI PROJEKTOVÝ DEN NA FARMĚ
Ani chladný říjnový den nepřekazil předško-
lákům z MŠ U Koupaliště výlet na kozí farmu 
do Lozic u  Luže. Zde na nás čekal program 
s  názvem „Cesta sýra“. Dozvěděli jsme se, 
jak se starat o kozičky, co je jejich potravou 
a mnoho dalších zajímavostí, např. to, že kozy 
mají zuby pouze na dolní čelisti. Nechybělo 
ani hlazení kůzlátek a krmení koziček tvrdým 
chlebem. Největším zážitkem bylo pro děti 
dojení koz, které si samy vyzkoušely, a pak si 
z nadojeného mlíčka uvařily sýr Ricotta. Ces-
ta autobusem ještě umocnila dětské nadšení 
z celého dne. Tento projektový den mimo MŠ 
byl hrazen z projektu Šablony II. Všichni se už 
teď těšíme na další takový výlet, při kterém si 
užijeme spoustu zábavy a dozvíme se mno-
ho naučných věcí.

Učitelky z Ježečků

ZDAŘILÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
V úterý 5. října proběhla na zahradě MŠ spor-
tovní a ochutnávací párty. Paní učitelky si na-
chystaly sportovní a tvořivé stanoviště. Paní 
kuchařky nabízely ochutnávky pomazánek, 
regionálního pečiva a nápojů, které se podá-
vají v naší MŠ.
Sluníčko svítilo, vítr nás neodradil.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci této vydařené akce, kterou bude-
me jistě opakovat.
Děkuji i  rodičům a  dětem za velkou účast, 
dobrou náladu a spoustu společných zážitků, 
které provázely celý program.

Irena Brůnová, ředitelka MŠ

ZŠ HABRMANOVA NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE OVOV
Jedinou sportovní soutěží pro školy v tomto kalendářním roce bylo republikové finále Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů. To se opět po roce uskutečnilo v brněnském areálu VÚT. Tato 
soutěž je založena na principu atletického desetiboje, jen některé technické disciplíny jsou nahra-
zeny posilovacími cviky (kliky, shyby na šikmé lavici, sedy – lehy, švihadlo).
Tohoto klání se účastní i bývalí a současní olympionici, kteří se stávají patrony jednotlivých týmů. 
Naším patronem byl bývalý běžec na lyžích Stanislav Henych. Tento velmi sympatický pán s námi 
strávil celé dva dny, povzbuzoval naše závodníky a vše ještě pečlivě fotografoval.
Za ideálního počasí si všichni naši svěřenci vylepšili svá maxima v několika disciplínách. Z cel-
kového počtu 73 škol jsme se umístili na krásném 17. místě! Nejlepšího výsledku dosáhla Terka 
Dejdarová (6.) a Verča Kotyzová (11.). I ostatní naši závodníci skončili v první polovině startovního 
pole. V kategorii učitelů se na výborném 2. místě ještě umístil kolega Petr Doseděl.
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za reprezentaci naší školy. Nyní se už pomalu začínáme 
připravovat na další ročník.

Daniel Peroutka, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kur-
zy. Přihlásit se můžete elektronicky na našich internetových stránkách www.ddmkamarad.eu 
v záložce Akce. Každá akce se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků.
Keramika snadno a hravě
Čtvrtek 18. 11. 2021 v čase 15:00–17:30 hodin. Cena 350 Kč (v ceně je započítán veškerý mate-
riál, 2× výpal, lektorné), s sebou přezůvky a pracovní oděv. Kurz je akreditován MŠMT.

PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve seniory a  další zájemce na přednášku s  názvem Jak je 
snadné se nechat podvést. Přednáška se bude konat v pondělí 1. 11. 2021 v 16:00–17:30 ho-
din v klubovně Kulturního centra v České Třebové. Dozvíte se, jak snadno se nechá náš mo-
zek podvést, uvidíte praktické příklady podvodů, které bude demonstrovat lektor. Přednáška 
je financována z projektu Obec přátelská seniorům 2021 a pro účastníky je zdarma. Lektor: 
Ing. Petr Kadlec.

MIKULÁŠ
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem 
„Čerti hrají mariáš, na nás čeká Mikuláš“. Akce se koná v neděli 5. 12. 2021 od 15:00 do 17:00 
hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 15 Kč – děti do 
3 let (doprovod zdarma), 30 Kč – děti od 3 let. Balíčky, které chcete předat dětem je nutno 
označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V termínu od 7. 12. 2021 do12. 12. 2021 se bude konat v Kulturním centru vánoční výstava. 
Součástí této výstavy bude také přehlídka výtvarných děl účastnic Univerzity třetího věku 
Malba pod vedením paní Ludmily Rašnerové.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ NA ROVINĚ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Dovoluji si Vás pozvat 11. 11. 2021 na Den otevřených dveří do naší montessori školky, 
která se otevřela 1. 9. 2021 na Lhotce 98.
Zatím máme ve školce 10 dětí a kapacita je až 23 dětí ve věku 3–6 let. Ve školce se děti učí tak, 
aby je to bavilo, samostatně se vzdělávat s respektujícím přístupem. Tím se připravují na život 
bez strachu a bariér, v duchu motta Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládnul sám.“
Děti si samy připravují svačinky ve své kuchyňce, zpíváme, tvoříme, když mají zájem, samo-
statně pracují na montessori pomůckách. Jednou týdně dochází do školky paní učitelka na 
angličtinu. Chodíme na procházky, hledáme poklady, které nám příroda nabízí.
U nás ve školce se mohou děti těšit na příjemné a milé prostředí se zahradou, která nám tu 
vzniká přímo před očima, a společně s dětmi ji tvoříme, osazujeme a připravujeme se na jarní 
školkové zahradničení. Pozorujeme přitom práci krtka i obydlí žížal a spoustu dalších věcí, 
které děti objevují a  učí se spontánně vnímat. Máme nové pískoviště a  postupně vznikají 
další zázemí. K pobytu venku využíváme i přírodu v okolí a park u cyklostezky. Po domluvě na 
telefonu 736 535 229 Vás rádi provedeme naší školkou.

Mateřská školka Na rovině v České Třebové

NA ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSLOVCE 
SE OPĚT PODNIKÁ
Jako každým rokem se na českotřebovské 
průmyslovce našlo několik odvážlivců, kteří 
se pod vedením paní učitelky Knířové pustili 
do zakládání studentských firem. A  to pod 
hlavičkou společnosti JA Czech. Mezi letošní 
účastníky, tedy řekněme mladé podnikatele, 
patří i firma PapTop. Firma letošních třeťáků 
se zaměřuje na výrobu papírových topiv, 
tedy briket. Využívají tak papír, jako odpa-
dovou surovinu k přetvoření, pro znovu vy-
užitelné materiály, které vám ještě k  tomu 
prohřejí domov, například v kamnech. Zatím 
jsou teprve v začátcích a postupně se sezna-
mují se svou podnikatelskou kariérou a pro-
blémy začínajících firmiček. Více informací 
o  firmě, produktech či objednávkách nalez-
nete již v  nejbližších dnech na jejich webo-
vých stránkách, instagramu nebo facebooku.
Firma PapTop ze SŠTaD G. Habrmana

David Baloun
VÝZVY A SETKÁNÍ V MAS ORLICKO, Z.S.
Terénní šetření a plánovaná výzva na podporu spolkové činnosti
Během léta se manažerky MAS ORLICKO, z.s. rozjely do jednotlivých obcí na území Orlicka, 
kde navštívily starosty obcí a seznámily je s podporovanými aktivitami v IROP pro příští ob-
dobí a s aktuálními informacemi k připravovaným výzvám. Jednou z těchto plánovaných vý-
zev je podpora spolkové a zemědělské činnosti. Konkrétně pro tuto výzvu probíhalo v MAS 
ORLICKO, z.s. během září mapování záměrů pro spolkovou činnost. Zmapováno bylo celkem 
88 projektových záměrů na podporu spolkové a kulturní činnosti napříč celým územím Orlic-
ka. Výstupy z tohoto mapování předloží MAS ORLICKO, z.s. na říjnovém jednání Rady MAS OR-
LICKO, z.s. Samotná výzva s konkrétními podmínkami pro žadatele je avizovaná na jaro 2022 
a předcházet jí budou semináře pro žadatele. Pro případné otázky a konzultace k záměrům 
spolkové činnosti se obraťte na Ing. Alici Brožkovou: brozkova@mas.orlicko.cz.

Setkání pro školy
Ve dnech 13. a  15.  9.  2021 se v  prostorách MAS ORLICKO, z.s. uskutečnila dvě Setkání pro 
školy, první zaměřené na ZŠ a MŠ z ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, druhé pro ZŠ a MŠ 
z ORP Žamberk a Králíky. Přivítali jsme nejen zástupce škol, ale také jejich zřizovatele, starosty 
obcí a zástupce DDM. Účastníkům Setkání byly předány aktuální informace k programovému 
rámci IROP 2021+, k projektu MAP II a k Šablonám. Jedním z témat Setkání pro školy byla 
i možnost podpory realizace příměstských táborů ve spolupráci se školami a obcemi.
Oba proběhlé semináře Setkání pro školy se u účastníků setkaly s pozitivním ohlasem a po 
přednáškách se vedly podnětné diskuse o probraných tématech.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další spolupráci!

Kateřina Pešková

DĚTI Z MŠ HABRMANOVA MAJÍ RADOST Z NOVÉHO HŘIŠTĚ
V MŠ Habrmanova začala rekonstrukce zahrady. Prvním krokem je dětské multifunkční hřiště 
s tartanovým povrchem na velké zahradě. Děti si mohou zaskákat panáka, určovat dopravní 
značky a při jízdě na odrážedlech, koloběžkách využívat různé dopravní situace.

Radka Najmanová

PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM HABRMÁNKEM
Dne 23. 9. 2021 se v odpoledních hodinách 
uskutečnilo s  rodiči a  dětmi 6. putování za 
skřítkem Habrmánkem v parku Javorka. Po-
časí nám přálo. Startovalo se u  hříbku, kde 
děti dostaly kartičky. Za splněné úkoly na 
každém stanovišti, kterých bylo pět, dostaly 
razítko. Na stanovištích například skládaly 
puzzle, obíhaly pavilon nebo překonávaly 
překážkovou dráhu. Po splnění úkolů na děti 
čekal skřítek Habrmánek s  medailí a  odmě-
nou. Za kolektiv MŠ Habrmanova

Radka Najmanová

ECOCANDLE
Jsme začínající studentská firma patřící pod 
JA Czech. Vyrábíme veganské a  ekologické 
svíčky s  krásnou vůní. Svíčky jsou vyráběné 
ze sójového vosku a  dřevěného knotu. Ke 
svíčce patří i  malé překvapení, které vám 
vykouzlí úsměv na tváři. Nejen že naše svíč-
ky provoní celé vaše obydlí, ale i  šetří naši 
krásnou planetu, protože celá naše svíčka je 
vyrobena z  ekologického recyklovatelného 
materiálu. Sledujte náš instagram (_ecoca-
ndle_), facebookovou stránku (Ecocandle) 
a brzy bude i web.

Pavel Trejtnar, SŠTaD G. Habrmana
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POZVÁNKA NA FLORBALOVÝ PLES

Florbalový klub Orlicko-Třebovsko Vás srdeč-
ně zve na FlorBÁL, který se uskuteční v  so-
botu 20. 11. 2021 v sále Pod Skalkou v České 
Třebové od 19:30 hod.

PLÁNOVANÁ ČINNOST SKI TEAMU 
ČESKÁ TŘEBOVÁ V SEZÓNĚ 2021/2022
Výbor SKI TEAMU rozhodl o  další činnosti 
spolku. Jednou z  plánovaných akcí, kro-
mě závodní činnosti, je uspořádání závodu 
v  obřím slalomu pro širokou veřejnost od 
nejmenších po dospělé ve spolupráci se Ski-
areálem Peklák v České Třebové. Všechny zá-
jemce o účast v tomto závodě tímto zveme. 
Bude současně i  náborovým závodem pro 
případné zájemce o členství ve spolku. Tento 
závod byl plánován i  v  minulých sezónách, 
ale v  zimě v  roce 2020 nebyl Peklák v  pro-
vozu z důvodu teplé zimy a v letošním roce 
z  důvodu koronavirových opatření vyhláše-
ných vládou ČR. Závod nebude vypsán pro 
vyspělé závodníky, ale pro širokou veřejnost 
z  České Třebové a  blízkého okolí. Obdobný 
závod by se měl uskutečnit ve spolupráci se 
SKIRESORTEM Buková hora /Červená Voda 
a  Čenkovice/ na sjezdovce v  Čenkovicích. 
Oba závody by měly vést k  naplnění stavu 
spolku u  dětí ve věku 5 až 10  let. Zájem-
ci o  sjezdové lyžování se mohou přihlásit 
již nyní u  trenérů p.  Dostála Oldřicha, nebo 
pí. Hicklové Zdeňky, a to i v průběhu příprav-
ného období od listopadu 2021. Přihlaste své 
děti mezi členy spolku. V případě zájmu mož-
nost sjednání osobní schůzky. Více informa-
cí včetně tel. čísel na výše uvedené trenéry, 
e-mailovou adresu spolku, výsledky činnosti 
a závodů od roku 2016 a fotogalerii závodní-
ků od roku 2005 najdete na webových strán-
kách skiteamct.cz.
V  září a  začátkem října se uskutečnily pří-
pravné závody, kterých jsme se zúčastnili 
v  Kožichovicích u Třebíče, Hlinsku a  ve Vel-
kém Meziříčí. Výsledky najdete opět na výše 
uvedených stránkách spolku. Za SKI TEAM 
Česká Třebová

Dostál Oldřich, předseda spolku

MONIKA SIMONOVÁ VYBOJOVALA DVĚ BRONZOVÉ MEDAILE 
NA MS MASTERS V SARAJEVU
Nečekaný výsledek v  podobě bronzo-
vé medaile Moniky Simonové se povedl 
při časovce na MS UCI Gran Fondo World 
Championships v  Bosně a  Hercegovině. 
O  den později přidala další bronzovou 
medaili i v týmové štafetě.
UCI Gran Fondo World Championships, Istoč-
no Sarajevo 2021. Největší akce pro závodní-
ky kategorie Masters a  pro bývalé profesio-
nály pod záštitou UCI, která se letos konala 
v Bosně a Hercegovině.
Na startovní listině se proto dají najít velmi 
zajímavá jména jako např. Jeannie Longo (4× 
mistryně světa v časovce), Marcin Bialoblocki 
(účastník Giro d’ Italia), Johnny Hoogerland 
(účastník Tour de France, Giro d Italia, Vuelta) 
a další.
Českotřebovská závodnice se mistrovství 
světa zúčastnila, za podpory hejtmana Par-
dubického kraje Martina Netolického, po-
třetí a zatím jejím nejlepším výsledkem bylo 
9. místo z  francouzského Albi v  roce 2017. 
V městě Pale (20 km východně od Sarajeva) 
nastoupilo ve středu 6. 10. do časovky dlou-
hé 18 km 239 jezdců z 38 zemí.
Monika startující jako čtvrtá v  pořadí před-
vedla na trati vynikající výkon. V  kopcovité 
časovce, která procházela i 1 km dlouhým tu-
nelem, dokázala dojet slovenskou závodnici 
a  také slovinskou soupeřku, která Moniku 
porazila v srpnu na stejné trati při světovém 
poháru. V cíli byla česká reprezentantka prů-
běžně na druhém místě a netrpělivě čekala, 
co se bude odehrávat u soupeřek startujících 
za ní. Nakonec byla lepší už pouze Švédka, 
a tak mohlo vypuknout velké nadšení z bron-
zové medaile.
„Ze třetího místa a  bronzové medaile jsem 
nadšená. Je to úplně nejlepší pocit. Nemů-
žu uvěřit, že to patří mně a že ji můžu mít na 
krku. Tohle je pro mě neuvěřitelný zážitek 
a taky úspěch. Takže ji určitě půjdeme hned 
trochu oslavit,“ poznamenala Simonová.
Výsledky:
časovka jednotlivců ženy 35–39 let
1. Alina Mylka, Polsko 31:08
2. Jenny Asplund, Švédsko 32:18
3. Monika Simonová, Česká republika 32:47
4. Petra Pasar, Slovinsko 33:09
5. Charlotte Buchanan, Velká Británie 34:33

Oslava ale nesměla být moc dlouhá, protože 
hned druhý den se konala přímo v Sarajevu 
týmová štafeta. Závod, do kterého nastupo-
val tým z ČR poprvé v historii a nikdo nevě-
děl co od něj očekávat. V tomto závodě velmi 
rozhoduje nasazení jednotlivých jezdců. Tým 
musí být složený minimálně z  jedné ženy, 
jednoho muže nad 50  let, jednoho muže 
nad 40 let a jednoho libovolného závodníka. 
Každý závodník absolvuje 3 ×2 km dlouhý 
okruh, který byl velmi technický, a  protože 
celý den pršelo, tak i poměrně kluzký. Štafe-
tu rozjel výborně Luděk Blinka a předával na 
druhém místě. Další v pořadí jel Tomáš Vrbka 
a také on neztratil a předával v kontaktu s Ka-
nadou a USA na 4. až 6. místě. Třetí členkou 

týmu byla Monika Simonová, které se poved-
lo hned odjet Američance a  v  druhém kole 
dojet německou závodnici. Předávala tak na 
4. místě. Jako poslední šel do boje Václav Vo-
dička a  po výborném výkonu mohla česká 
štafeta slavit další bronzovou medaili.
„Když vidíte, že se s vámi raduje celý tým, tak 
je to krásné. Týmové úspěchy jsou v tomhle 
nejlepší,“ dodala Monika Simonová.
Výsledky Team Relay:
1. Slovinsko
2. Kanada
3. Česká Republika

Ještě před startem na MS se cestou do Bosny 
a Hercegoviny zastavila závodnice týmu Cy-
klotrénink F. Trkal na posledním testu formy, 
na časovce v  Rakouském Morbisch am See, 
kde dokázala vybojovat první místo.
Monika tak zakončila letošní sezónu jedním 
z  největších úspěchů kariéry a  zároveň si 
k tomu v letošním roce přidala i medaile na 
dvou světových pohárech, dvě medaile na 
MČR SAC, vítězství a medaili na dvou časov-
kách v Rakousku a vítězství v celoroční sou-
těži Moravského a Dobrušského poháru.
Za podporu a výrazný podíl na letošních vý-
sledcích děkujeme: Pardubický kraj, Armat 
spol. s r. o., Elektro Franc, Eko Bi, s. r. o., Město 
Česká Třebová, Auto Eso, BB Cut, Sport Bárt, 
Pivovar Faltus, Skalický Transport, Autodo-
prava Ureš a další nejmenované osoby.

Pavel Veit
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XXIV. ROČNÍK MEMORIÁLU BR. FR. JINDRY – CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH

V sobotu 25. září 2021, blízko svátku sv. Václava, se na Horách u České Třebové konaly tradiční 
běžecké závody v přespolním běhu po náročných lyžařských tratích – XXIV. ročník Memoriálu 
br. Fr. Jindry a XXIII. ročník Crossu po lyžařských tratích. Závody pořádala jednota Orel Česká 
Třebová a jsou určeny pro děti od předškolního věku po seniory. Je zařazen do Iscarex poháru 
a pro členy Orla do Orelské běžecké ligy.
Stejně jako v loňském roce byly závody poznamenány nejistotou způsobenou onemocněním 
covid-19 a pořadatelé čekali, kolik přijede závodníků. Byli spokojeni, protože se do krásného 
areálu na Horách od samého rána sjížděli závodníci zblízka i zdaleka a velké zastoupení měli 
Orlové z Moravy. V letošním roce se sešlo 180 závodníků a je potěšující, že polovinu tvořily 
děti a mládež.
Před závodem měli pořadatelé ještě velké starosti s úpravou tratí. Vlivem vlhkého a větrného 
počasí museli na poslední chvíli odstraňovat spadlé stromy, zařizovat odklizení tratí po kácení 
stromů a pohrabat posekanou louku. Vše se včas podařilo a  i počasí nám přálo, bylo teplo 
a slunečno.
Přesně v 10 hodin se na start postavily nejmenší děti a za trať 100 m byly všechny odměněny 
čokoládovou medailí a lízátkem. Pak následovaly ostatní dětské a mládežnické kategorie na 
tratích od 500 m do 4 km a přesně ve 12 hodin odstartoval hlavní závod. Ženy zdolávaly tratě 
6 km a 4 km a muži 9 km a 6 km.
V kategorii žen zvítězila Michaela Stránská z domácího týmu AK Iscarex Česká Třebová a nej-
rychlejším mužem byl Luděk Berka z Atletiky Rtyně v Podkrkonoší.
Pro malé děti byl příjemným zpestřením skákací hrad, kterého děti v hojném počtu využily.
Na závěr patří poděkování všem, kteří závod podpořili a  bez nichž by se nemohl uskuteč-
nit: Městu Česká Třebová, Iscarex teamu, Ski klubu Česká Třebová, Iscarex – Janu Šimůnkovi, 
rozhodčím, pořadatelům a  všem ochotným dobrovolníkům. Poděkování rovněž patří paní 
starostce města Magdaleně Peterkové, že svou přítomností podpořila závod.
Ředitel závodu Martin Voleský byl s hladkým průběhem závodu spokojený a společně s po-
řadateli se těší na příští rok. Výsledky závodu a fotografie naleznete na stránce Iscarex teamu.

Pořadatelé Orla Česká Třebová
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2021
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí, z.s. ve spolupráci s  marketingovou 
agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí 
nad Orlicí vyhlašují již 53. ročník ankety „Nej-
úspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí 
za rok 2021.“
V  této souvislosti vyhlašují organizátoři an-
kety kritéria pro nominace sportovců. Zá-
kladní podmínkou je členství v  tělovýchov-
né a  sportovní organizaci nebo občanském 
sdružení, které se zabývá sportovní činností 
na území Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
• Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, 

veteráni,
• Kolektivy: žactva a  dorostu, dospělých 

a nejlepší kolektiv z vesnic,
• Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé,
• Handicapovaný sportovec a „Síň slávy“,
• „Krajánek“– vyhlášen bude nejlepší spor-

tovec okresu, který sice v  okrese bydlí, 
ale není členem žádné organizace, která 
v okrese sídlí,

• Cena Fair play.
Nominace ve všech kategoriích mohou zá-
stupci oddílů a  klubů, stejně jako široká 
sportovní veřejnost, zasílat již nyní na adresu: 
Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 
562 01 Ústí n. O., nebo e–mailem na adresu: 
oss.uno@seznam.cz, TM 777 736 319.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení 
sportovce, datum narození, adresu bydliště 
včetně e-mailové adresy, členství v  organi-
zaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy 
v roce 2021, k návrhu připojte fotografii na-
vržených ve formátu PDF.
Uzávěrka nominací bude 17. prosince 2021. 
Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, 
kteří si převezmou ocenění na slavnostním 
galavečeru.
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků 
ankety doplněný kulturním programem 
se uskuteční v  pondělí 14.  února  2022 
v 17:00 hodin v Kulturní domě v Ústí nad Or-
licí. Moderátorem bude Radek Šilhan.
Vstup na galavečer je zdarma a my budeme 
velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.

Luboš Bäuchel, předseda OSS, z.s.

ZLATÁ ČESKOTŘEBOVSKÁ VESLAŘKA
Úspěšnou ženou z České Třebové je Jana Navrátilová, která ovládla 
žebříček silově vytrvalostního veslování v konkurenci 103 žen.
Dokonce i mezi muži se dokázala prosadit až neuvěřitelným způso-
bem. V konkurenci 385 borců se postupně propracovala až na pře-
krásné 20. místo. To vše se 40kg závažím na spodní kladce, stejně jako 
muži.
Cílevědomá Jana absolvovala několik tří až šestiměsíčních příprav, 
z nichž některé byly na hranici možností této odhodlané, tvrdě tré-
nující závodnice.
Konečným výsledkem byla nepřerušená rekordní série veslování, bě-
hem které dokázala Navrátilová na spodní kladce 40 kg × 481 opa-
kování. To představuje v  jednom sledu bez přerušení uveslovaných 
více než 19 tun.
Celý projekt silově vytrvalostního veslování vznikl v Poličce ve fitcen-
tru na plaveckém bazéně, původně jako metoda na zlepšení výkon-
nosti posádky pro závody dračích lodí.

Disciplína letos slaví 10. výročí a Jana Navrátilová v ní skvěle repre-
zentuje Českou Třebovou a  okres Ústí nad Orlicí. Během deseti let 
se nenašla žádná žena, která by dokázala Janu porazit. Dokonce 
i mnoho mužů pochopilo, že i po veškeré snaze v podobě několika 
dlouhých cyklovaných příprav je pro ně výkon 40 kg × 481 opakování 
těžce nad jejich možnosti!
V soutěži své síly doposud otestovalo celkově téměř 500 mužů a žen 
z Poličky a širšího okolí, ale i sportovci z Prahy, Brna, Hradce Králové, 
Olomouce, Pardubic, Jihlavy a také cvičenci z několika menších měst. 
V žebříčku jsou kondiční cvičenci, výkonnostní sportovci, ale i úspěš-
ní medailisté mistrovských soutěží, reprezentující různá sportovní 
odvětví.
Osobní rekordy mají trvalou hodnotu, soutěž pokračuje, vstupuje do 
druhého desetiletí, noví zájemci jsou vítáni.

Jiří Štěpánek, kondiční trenér
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LISTOPAD
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 7:45 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. 11. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
2. 11. OTEVŘENO 5:30–07:45 a 12:00–16:00
17. 11. OTEVŘENO 9:00–21:00
17. 11. DEN STUDENTŮ – vstupné 20 Kč
19. 11. MEZINÁRODNÍ DEN MUŽŮ – vstupné 50 Kč

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.

Úterý 5:30–7:45 a 12:00–17:30 hod.

Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–7:45 a 12:00–16:00
a 19:00–21:00 hod.

Pátek 12:00–19:30 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–20:00 hod.

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

Veřejné bruslení

Středa 3. 11. 2021 17:30–18:45

Sobota 6. 11. 2021 15:00–16:15

Neděle 7. 11. 2021 13:00–14:15

Středa 10. 10. 2021 17:30–18:45

Sobota 13. 11. 2021 15:00–16:15

Neděle 14. 11. 2021 13:00–14:15

Středa 17. 11. 2021 17:30–18:45

Sobota 20. 11. 2021 15:00–16:15

Neděle 21. 11. 2021 13:00–14:15

Středa 24. 11. 2021 17:30–18:45

Sobota 27. 11. 2021 15:00–16:15

Neděle 28. 11. 2021 13:00–14:15

Provozní doba
Úterý 12:00–20:00 hod.
Pátek 12:00–20:00 hod.

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

AREÁL PEKLÁK
Mimo provoz. Přípava na zimní sezonu.
Aktuální informace na www.peklak.cz.

SOLÁRIUM

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

VÁCLAV GLASER MISTREM SVĚTA V DLOUHÉM AQUABIKU
Václav Glaser obsadil 1. místo v  katego-
rii 50–54  let na světovém šampionátu 
v dlouhém triatlonu a aquabiku, který se 
konal 12. září 2021 v nizozemském Alme-
re.
Světový šampionát mezinárodní organizace 
World Triathlon přivítalo nizozemské Almere, 
tradiční místo triatlonového klání v  Evropě, 
kde se závodí již 40  let. Letošní ročník byl 
tak jubilejním kláním v  kombinaci plavání, 
cyklistika a  běh. Mistrovský závod, který se 
konal v rámci světové série Challenge family, 
se konal na obvyklých tratích 3,8 km plavání 
v jezeře Weerwater, 180 km velmi větrné cyk-
listiky s minimálním převýšením a závěrečný 
běh na 42 km v okolí již zmiňovaného jezera. 
Tato kombinace se Václava již netýkala, jeli-
kož nyní závodí v  poměrně nové disciplíně 
Aquabike, která byla poprvé v  rámci světo-
vého či evropského šampionátu předsta-
vena v  roce 2016 v  kanadském Pentictonu 
a kombinuje pouze první dva sporty, plavání 
a cyklistiku.
Start závodu omezený restrikcemi kvůli nákaze covid-19 probíhal tak jako již v červnu v ra-
kouském Walchsee (které hostilo evropský šampionát) tzv. rolling formou. Závodníci byli roz-
děleni do čtveřic, po kterých skočili do jezera, a vystartovali. Další čtveřice následovala po 
15 vteřinách. Plavecká část byla rozdělena do dvou 1900 m dlouhých okruhů a Václav opou-
štěl vody jezera po 63 minutách. Poté následovalo rychlé svlečení plaveckého neoprenu, 
plavecké čepičky a brýlí a následoval přeběh do depa pro závodní cyklistický speciál. Na zá-
vodníky čekalo 180 km, opět rozdělených do dvou okruhů v okolí města Almere. Trať se táhla 
podél moře a nekonečných nizozemských pastvin. Tuto část Václav absolvoval za 4 hodiny 
50 minut. Jeho výsledný čas tak byl 5:57:52 vč. již zmiňovaného prvního depa.
Poté následovalo nekonečné odpolední čekání na výsledky závodu. Až po 19. hodině, kdy byl 
závodníkům umožněn vstup do depa pro kolo a plavecké věci, přišla ta skvělá zpráva.
Výsledky závodu:
1. Václav Glaser (CZE) 5:57:52
2. Ralf Biernatzki (GER) 6:00:22
3. Eddie Heidoom (NED) 6:07:31
Jak probíhala příprava na tento závod?
Po absolvování ME v rakouském Walchsee jsem si první týden pořádně orazil a pak se pus-
til do přípravy. Zpočátku jsem se zaměřil na dohánění deficitu v  plavání (zavřené bazény) 
a pokračoval v nabírání kondice v cyklistice, některé tréninky v okolí Čenkovic byly opravdu 
výživné.
Proběhl v rámci přípravy nějaký kontrolní závod?
Nakonec z  toho vyšlo pouze týden před vlastním šampionátem absolvování populárního 
Czechmana na tratích polovičního dlouhého triatlonu. Spojili jsme síly s kamarádem a sou-
sedem Honzou Vetchým a zúčastnili se štafetového závodu. V závodě jsem odplaval 1,9 km 
a odjel 90 km dlouhou časovku a poté předal štafetu Honzovi na závěrečný půlmaratón. Svoji 
kategorii v rámci firemních štafet jsme vyhráli a předvedené výkony nás oba přesvědčily, že 
příprava proběhla dobře. Pozn. Honza Vetchý byl v tuto dobu v závěrečné přípravě na mezi-
národní Berlínský maratón, kde chtěl zaútočit na svůj osobní rekord (doufám, že ti to Honzo 
vyšlo).
Co tě nyní čeká a jak to vidíš v následující sezóně?
Především odpočinek a dohnání restů na chalupě v Čenkovicích. Příští rok se mistrovství Ev-
ropy koná ve španělském Bilbau, kam bych moc rád zavítal. A světový šampionát v austral-
ském Townsville byl již nyní zrušen kvůli pandemii covidu-19. Ale ještě je šance, že by světový 
šampionát mohlo hostit nějaké evropské město v dosahu. Jinak bych rád absolvoval nějaké 
dlouhé triatlony s kamarády v rámci štafet.
Chceš ještě něco dodat na závěr?
Chtěl bych poděkovat rodině za trpělivost a svým partnerům za podporu a umožnění se zú-
častnit letošních skvělých akcí. Jedná se především o firmu Starmon, s.r.o., zabývající se sdě-
lovací a zabezpečovací technologií. Dále děkuji firmě Rydo s.r.o., JS Kovo, s.r.o. a Eko-Bi s.r.o. 
za podporu a důvěru.

Eliška Glaserová

Václav Glaser / foto: Alena Glaserová
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