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MĚSTO SE PŘIPRAVUJE NA ZŘÍZENÍ OČKOVACÍHO CENTRA
V  Pardubickém kraji je v  současné době 
v  provozu již pět vakcinačních center (Par-
dubice, Chrudim, Svitavy, Litomyšl a Ústí nad 
Orlicí). Také město Česká Třebová se připra-
vuje na situaci, kdy se zvýší dostupnost vak-
cíny a  dostaví se potřeba navýšit očkovací 
kapacity. Samotný Pardubický kraj předpo-
kládá započetí provozu ve  zbylých obcích 
s rozšířenou působností ve druhém čtvrtletí 
letošního roku.
Zástupci místní samosprávy v této záležitosti 
aktivně komunikují s  Pardubickým krajem, 
ale také školou samotnou, navštívili očkova-
cí centrum ve Svitavách i Ústí nad Orlicí a již 
bylo podniknuto také několik kroků k zajiště-
ní dostatku personálu pro očkovací centrum, 
kde nebude potřeba pouze zdravotníků, ale 
také administrativních pracovníků. Paní sta-
rostka dne 28. ledna v doprovodu tajemnice 
MěÚ, vedoucí oddělení informatiky a vedou-
cího oddělení vnitřní správy navštívila pro-
story jednoho z  křídel VOŠ a  SŠ technické, 
které jsou v  současnosti nejpravděpodob-
nějším kandidátem na  budoucí očkovací 
centrum v České Třebové.
Vzhledem ke skutečnosti, že spuštění očko-
vacího centra je z důvodu nedostatku vakcín 
předpokládáno až ve druhém čtvrtletí toho-
to roku, bude jistě dostatek času na  nutné 
úpravy, které jsou před uvedením do  pro-

vozu potřebné. Paní starostka s  panem ře-
ditelem školy diskutovala o způsobu, jakým 
by mělo být zajištěno dostatečné oddělení 
občanů přicházejících na očkování od žáků, 
kteří se po  obnovení provozu školy mohou 
do budovy vrátit. Potřebné bude také zajis-
tit bezbariérový přístup, jelikož nyní se před 
vstupem do  budovy nachází čtyři schody. 
Řešeno bylo také několik dalších technických 
záležitostí, jako je připojení k  internetu pro 
administrativní pracovníky, potřeba drob-
ných stavebních úprav a vystěhování aktuál-
ního mobiliáře v prostorech. Ve všech těchto 
záležitostech bude město se střední školou 
v případě potřeby aktivně spolupracovat.

pokračování na další straně >

INFORMACE K ZÁPISŮM 
DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Upozorňujeme zákonné zástupce, na  zápis 
dětí do  1. ročníků základních škol v  České 
Třebové, který se koná v pátek 9. dubna 2021 
od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 10. dub-
na 2021 od  9:00 do  11:00 hodin. Zápis dětí 
do mateřských škol se v České Třebové koná 
v úterý 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 ho-
din.
Do prvních tříd ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova 
a  ZŠ Ústecká budou zapsány všechny děti, 
které dovrší 31. srpna 2021 věk 6 let. Zákonní 
zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, done-
sou s sebou občanský průkaz zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte a zápisový list, který 
obdrží v mateřských školách a na MěÚ – od-
boru školství, kultury a tělovýchovy. Upozor-
ňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli 
u zápisu v roce 2020 a jejichž dítě nebylo při-
jato, aby se dostavili k zápisu i v dubnu 2021.
Žádost o  přijetí dítěte do  mateřské ško-
ly si mohou zákonní zástupci vyzvednout 
ve  dnech 6. a  7. dubna 2021, a  to v  úterý 
6. dubna od 8:00 do 15:00 hodin a ve středu 
7. dubna od  8:00 do  12:00 hodin v  přísluš-
né mateřské škole, ve  které chtějí své dítě 
umístit. K zápisu je nutné přijít s vyplněnou 
přihláškou, nezapomeňte občanský průkaz 
zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte 
a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.
Více užitečných informací k zápisům nalezne-
te na webu městu v sekci „Zápis do MŠ a SŠ“.

Jiří Holý, mediální asistent města

BŘEZNOVÝ ZPRAVODAJ
Vám přináší rozhovor s  Markem Novot-
ným, novým jednatelem Vodárenské 
společnosti Česká Třebová. Dále infor-
mace k  zápisům do  základních a  ma-
teřských škol, očkování na  koronavirus, 
ke kácení v parku u krematoria, o změně 
otevírací doby České pošty na náměstí 
Jana Pernera či chystané modernizaci 
železnice v našem kraji. 
Nechybí další zprávy od místních organi-
zací ani střípky z historie. 
Uvnitř novin najdete také nabídku pří-
městských táborů pro děti od  různých 
organizací, pokračování seriálů na téma 
varhany nebo osudy Renčínů v Americe.
S  přáním příjemných dnů a  pevného 
zdraví

Hana Sychrová, redaktorka

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová / ilustrační foto: Michal Horák

foto: Jiří Holý
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Vážení spoluobčané
dovolte, abych dnes začala poděkováním 
Vám všem, kteří jste přispěli do  Tříkrálové 
sbírky. I  přes nestandardní podmínky pro 
její realizaci na  území Oblastní charity Ústí 
nad Orlicí je výsledek potěšující – do static-
kých pokladniček bylo vybráno 1 434 713 Kč, 
do  online kasičky 421  422 Kč (částka vybra-
ná ke  dni 3. 2. 2021) a  do  kasičky umístěné 
na  našem městském úřadu se podařilo vy-
brat 15 404 Kč. Je hezké, že i v  této nelehké 
době dokážeme myslet na pomoc ostatním.
V  současné době je velmi diskutovaným 
tématem očkování proti onemocnění CO-
VID-19. Momentálně předpokládáme, že 
provoz očkovacího centra by měl být spuš-
těn začátkem druhého čtvrtletí tohoto roku. 
My se ve  spolupráci s  vedením VOŠ a  SŠ 
technické připravujeme na  zřízení očkova-
cího centra už nyní, abychom včas zvládli 
nutné úpravy, které jsou před jeho uvedením 
do provozu potřebné. 
Současně s  přípravami centra také usilu-
jeme o  možnost proočkovat seniory žijící 
v  domech s  pečovatelskou službou. Situaci 
ovšem komplikuje neustálý nedostatek vak-
cín, což se negativně projevuje mj. i  v  tom, 
že k dnešnímu dni dosud nebylo provedeno 
očkování seniorů a zaměstnanců v českotře-
bovském Domově pro seniory, a to ani první 
dávkou vakcíny. Opakovanými urgencemi se 
snažíme zajistit dodání potřebných vakcín 
tak, aby se cíle očkovací strategie podařilo 
začít naplňovat co nejdříve i v našem městě, 
ale vzhledem k  tomu, že nedostatek očko-
vacích látek je problémem na  úrovni celé 
republiky, je v  tuto chvíli nemožné stanovit 
bližší časový rámec, v němž se bude očková-
ní realizovat. 
Přesto bych ráda již v tuto chvíli poděkovala 
lékařům a  zdravotním sestrám, kteří velice 
ochotně přislíbili pomoc s  realizací očková-
ní jak v  Domově pro seniory, tak v  domech 
s pečovatelskou službou, jakož i v připravo-
vaném očkovacím centru. 
I  přes prodlouženou platnost stávajících 
omezujících opatření Vám přeji, abyste si 
ve  zdraví užili zbývající dny letošní oprav-
dové zimy, a také březnový příchod prvních 
jarních dnů. 
S úctou

Magdaléna Peterková, starostka města

DRAŽBA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH 
BYTŮ NA ULICI ÚSTECKÁ
Město Česká Třebová vyhlašuje veřejnou 
dražbu čtyř nově zrekonstruovaných bytů 
na  adrese Ústecká 205 dle pravidel č. 1 pro 
pronajímání bytu v městském majetku. Nej-
menší z bytů se rozkládá na ploše 49,45 m2 
a největší 95, 34 m2. Vyvolávací cena se pro 
jednotlivé byty pohybuje od  137  000 Kč 
do  247  000 Kč. Měsíční nájemné činí 
100 Kč/m2. Více informací o dražbách a bytech 
naleznete na webu města. Přihlášky do draž-
by, které je možné podávat do 3. března 2021 
jsou k vyzvednutí na odboru majetku města, 
nebo vám budou po telefonickém požádání 
na čísle 465 500 145 zaslány elektronicky.

Jiří Holý, mediální asistent města

MĚSTO SE PŘIPRAVUJE NA ZŘÍZENÍ OČKOVACÍHO CENTRA
pokračování z titulní strany >

Z VOŠ a SŠ technické zástupci města zamířili do budovy domu s pečovatelskou službou tzv. 
Žluťáku, jehož společenská místnost a přilehlé prostory jsou druhým z kandidátů na případné 
očkovací centrum. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o menší prostory než na VOŠ a SŠ 
technické, byla varianta očkovacího centra v této budově vyhodnocena spíše jako záložní pro 
případ, že hygienická stanice nevyhodnotí střední školu jako vhodnou lokalitu. Případně by 
tento prostor mohl také sloužit pouze pro vakcinaci seniorů ve zdejších zařízeních, kteří by 
tak nemuseli vážit cestu na Skalku. 
Veřejnost bude o  dalším postupu a  detailech zřízení očkovacího centra v  České Třebové 
průběžně informována prostřednictvím sociálních sítí a webu města. Aktuální je stále také 
nabídka pomoci s registrací k očkování proti onemocnění covid-19 občanům starším 80 let. 
Za  tímto účelem byla při odboru sociálních věcí a  zdravotnictví spuštěna telefonní linka 
465 500 233, na kterou je možné se dovolat ve všední dny.

Jiří Holý, mediální asistent města

3 OTÁZKY PRO HEJTMANA MARTINA NETOLICKÉHO  
K OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU
Jak hodnotíte první tři měsíce očkování proti koronaviru?
Začátek byl velmi rozpačitý, protože jsme se všichni o spuštění centrálního rezervačního sys-
tému pro občany nad 80 let dozvěděli z novoročního projevu předsedy vlády a do té doby 
jsme neměli absolutně žádné informace, jak bude celý systém zajištěn. My jsme se tvorbě 
krajské strategie věnovali již na konci roku a stanovili jsme si základní priority. Když však ani 
dva dny před spuštěním systému nevěděli naše nemocnice, jak bude fungovat, bylo jasné, že 
nastanou komplikace. A první den registrací to jasně ukázal. Bohužel byla vyvolána ohromná 
očekávání, po kterých následovalo zklamání. Systém je složitý, a to nejen pro starší spoluob-
čany. Pokud nemají v rodině někoho, kdo by jim s registrací pomohl, je to velmi obtížné. Proto 
jsme také vytvořili krajskou infolinku, která se snaží pomoci.

Je již nyní dostatek vakcín v našem kraji?
Náš kraj dostával bohužel na počátku méně vakcín, než by měl, jelikož nemáme fakultní ani 
vojenské nemocnice, které byly výrazně upřednostňované. Z toho důvodu jsem inicioval jed-
nání s ministrem Blatným, kde se podařilo dojednat několikanásobné navýšení počtu vakci-
načních dávek pro náš kraj. Za leden prošlo našimi vakcinačními centry na 10 tisíc osob. Situ-
ace by se měla zlepšit v průběhu druhého čtvrtletí, kdy by mělo docházet až pětinásobně více 
dávek. Proto budeme vytvářet další očkovací centra mimo areály našich nemocnic a děláme 
vše proto, abychom očkovali maximum možného. Bohužel pracujeme s tím, co dostaneme 
od státu.

Bude tedy očkovací centrum vytvořeno i v našem městě?
Na konci ledna jsme se s panem ředitelem naší krajské VOŠ a SŠ technické Janem Kovářem 
domluvili na vytvoření očkovacího centra v areálu školy. Zaznamenal jsem návrhy vytvořit 
očkovací centrum v  nové tělocvičně. Takové umístění by totiž následně omezovalo výuku 
a další aktivity sportovních oddílů. Proto jsme s panem ředitelem vytipovali prostory v jed-
nom z  křídel internátu, které jsou velmi dobře upravitelné a  především bezbariérové. Po-
dobně budeme postupovat i  v  dalších městech, kde zřizujeme střední školy. Město Česká 
Třebová požádáme především o spolupráci při zajištění parkování v okolí školy, případně také 
při oslovení administrativních či zdravotnických pracovníků. Předpoklad zahájení fungování 
očkovacího místa je od 1. dubna.

TZ Pardubický kraj

INFORMACE O TRVALÉ ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY ČESKÉ POŠTY  
NA NÁMĚSTÍ JANA PERNERA 123
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 3. 2021 bude z provozních důvodů 
(návrat k původním hodinám pro veřejnost, byl posílen vánoční provoz) upravena provozní 
doba provozovny České pošty, Česká Třebová 2 na náměstí Jana Pernera 584.

Pondělí 10:00–12:00 13:00–18:00 

Úterý   8:00–12:00 13:00–16:00

Středa 10:00–12:00 13:00–18:00 

Čtvrtek   8:00–12:00 13:00–16:00

Pátek   8:00–12:00 13:00–16:00

Sobota   9:00–11:00

Neděle ZAVŘENO
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KÁCENÍ V PARKU U KREMATORIA VZBUZUJE SILNÉ EMOCE
Prostor před městským krematoriem byl 
v minulých dnech místem realizace pěsteb-
ních úprav. To, že se týkaly především káce-
ní vzrostlých stromů a keřů, vzbudilo silnou 
nevoli ze stran veřejnosti a  je tedy na místě 
se k nim vyjádřit i ze strany zadavatele a in-
vestora.
O co tedy v parku u krematoria šlo? Pozem-
ky, na  kterých se rozprostírá, dlouhodobě 
nebyly většinově ve  vlastnictví města Čes-
ká Třebová. Stromy a  dřeviny na  parcelách, 
které město vlastnilo (v  horní a  dolní části), 
byly v roce 2015 ošetřeny v rámci revitalizace 
městské zeleně. Centrální část parku patřila 
soukromému vlastníkovi, který se o svůj ma-
jetek dlouhodobě nestaral, a město se rovněž 
dlouhodobě snažilo tyto pozemky vykoupit. 
Důvod těchto snah je nasnadě: neudržované 
dřeviny jsou potenciálně nebezpečné a  ne-
byla jinak možnost tento stav zvrátit. 
V  roce 2019 se konečně podařilo pozemky 
získat. Pozemky, na  kterých se nacházely 
stromy proschlé, napadené hnilobou, hou-
bami, s  nestabilními korunami, případně 
také stromy, jejichž kořeny narušovaly objekt 
krematoria či stromy, které hrozily pádem 
větví. Rozsáhlé keřové porosty poskytovaly 
prostor nejen živočichům, ale také k  vytvá-
ření černých skládek. Co s  tím? Město mělo 
možnost z bezpečnostních důvodů do parku 
zakázat vstup a obehnat ho plotem… nebo 
se pokusit dát věci do  pořádku: nebezpeč-
né dřeviny vykácet tak, aby nikoho neohro-
žovaly. Z  celkového množství 106 stromů 
byly nutné pěstební zásahy u  celkem 97, 
odstranit bylo třeba 37 z  nich, z  toho bylo 
21 ve velikosti vyžadující povolení ke kácení. 
Při takovém množství bylo jasné, že po jejich 
odstranění park nebude vypadat příliš este-
ticky, proto byla zvolena cesta celkové revi-
talizace parku s obnovou zeleně. Koncepčně 
vyjít z dřevin, které tam zbydou, a domode-

lovat park tak, aby dobře sloužil jak pozů-
stalým při návštěvě hřbitova či krematoria, 
tak i běžným občanům, jeho návštěvníkům. 
Za  pokácené stromy bylo uloženo vysadit 
25 nových, nicméně projekt počítá s více než 
dvojnásobkem – mělo by být vysazeno cel-
kem 51 stromů. A obnoven bude samozřej-
mě také keřový porost, plánováno je celkem 
171 listnatých keřů, azalek a pěnišníků.
Je jistě na místě přiznat, že práce na  revita-
lizaci parku u krematoria probíhají a budou 
probíhat v  etapách. Aktuální kácení je prv-
ní z  nich, kromě toho budou další dřeviny 
ošetřeny tak, aby k  jejich odstranění nemu-
selo dojít, ale zároveň byla zajištěna jejich 
stabilita a  bezpečnost. Kdy dojde k  dalším, 
následným úpravám, v  tuto chvíli nelze říci, 
neboť situace s koronavirem zahýbala nejen 
státním, ale i  městskými rozpočty a  priority 
je třeba hledat jinde. Nicméně je nutné si 
uvědomit, že ošetření (či kácení), ke kterému 
došlo v  uplynulých dnech, by muselo být 
provedeno tak či onak – a  to z výše uvede-
ných z bezpečnostních důvodů. Ano, zdá se 
to být brutálním zásahem do  parku, jehož 
podoba byla v  posledních desetiletích ne-
měnná, a  všichni jsme na  ni byli zvyklí. Ale 
věříme, že se na další etapy úprav podaří za-
jistit prostředky a jeho nová tvář bude přijata 
kladněji a najde si cestu do srdcí i těch, které 
současný stav trápí. 
Mrzí nás, že jsme o začátku prací neinformo-
vali před jejich spuštěním. Zhotovitel prací 
ale neměl fixně daný termín. Ten vycházel 
z  jeho časových možností a  také z klimatic-
kých podmínek. O  plánovaných záměrech 
s  parkem jsme ale veřejnost informovali! 
Poprvé na veřejném zasedání zastupitelstva 
města, kde byl prezentován projekt přímo 
jeho autorkou, ale také v reportáži z červen-
ce 2020 (Českotřebovský internetový deník). 

O  plánovaném kácení potom v  reportáži 
z prosince 2020 (OIK TV).
Výběrového řízení na  pěstební úpravy, 
ke  kterým teď dochází, se účastnilo sedm 
společností. Hodnota projektu byla nace-
něna na  cca 750 tisíc Kč, průměrná cena, 
se kterou do  výběrového řízení vstupova-
la valná většina uchazečů, byla průměrně 
okolo 500 tisíc Kč. Cena, se kterou zvítězila 
společnost ARBOTYL s.r.o., byla velmi vý-
razně nižší, konkrétně 276  104,40 Kč. Plnění 
této smlouvy má proběhnout dle uzavřené 
smlouvy o dílo v  termínu mezi 10. 12. 2020 
a 10. 5. 2021. To, jak si firma rozplánuje svo-
je práce na  díle, je dáno jejími kapacitními 
možnostmi a plněním zakázek v jiných měs-
tech. Technický dozor investora na celou akci 
je samozřejmě nasmlouván s  tím, že vždy 
po  14 dnech vykonané práce zkontroluje 
a zhodnotí její kvalitu. 
Co říci závěrem? Park stále zůstává parkem 
a  nedochází k  jeho devastaci, natož k  apo-
kalypse. Ano, pohled na  vykácenou plochu 
působí zvlášť teď v zimním období smutně, 
ale berme to prosím jednak jako nezbytné 
bezpečnostní opatření, ale také jako prostor 
pro realizaci nové podoby parku. 

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
A ZASE O KOMUNIKACI, ALE TENTOKRÁT NE POZEMNÍ
Tak nám zřejmě opět selhává komunikace. Zahájila se revitalizace 
parku u krematoria. Ano, na zastupitelstvu proběhla zmínka o revi-
talizaci i s krátkou prezentací, jak by měl park vypadat. Už v té době 
se jednalo o tom, že prostředky na to v rozpočtu nejsou a asi hned 
tak nebudou. Určitě je potřeba park revitalizovat, ale mohlo se po-
stupovat s citem a rozdělit věc do několika etap. Nejsem dendrolog 
ani odborník, ale jako bumerang se vrací to, co jsem zde zmiňoval 
již několikrát. Chybí komunikace nejen směrem k zastupitelům, ale 
i k veřejnosti. Stálo by za to předem vysvětlit a zdůvodnit potřebnost 
prováděných zásahů. Možná by pak člen Rady města nemusel inici-
ovat petici občanů. Ano, když se kácí les, padají třísky. Pokud se ale 
ten les skácí ze dne na den a nikdo o tom neví, tak vzniká problém. 
Tedy někteří o  tom zřejmě věděli, ale i  tak pozapomněli. Opět při-
pomínám, že máme městský web a Facebook, kde se mohlo objevit 
upozornění na kácení, stejně jako v Benátkách. Ubylo by překvape-
ných reakcí a vzbouřených emocí. Místo toho se dozvídáme třeba to, 
že radnici navštívila poslankyně za KSČM. Bez kácení nám možná nic 
nového nevyroste, ale větší informovanost ušetří spoustu času a vy-
světlování. Možná budu opět osočen, že jen kritizuji, ale myslím si, že 
informovanost občanů je základem funkční demokracie.

Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

Vážený pane Ducháčku, jakožto zaměstnanec města, který je mimo 
jiné odpovědný za  komunikaci s  veřejností, si dovolím Váš text 
v krátkosti doplnit.  Kromě již zmiňované prezentace parku u kre-
matoria na zasedání zastupitelstva, byla o záměru budoucího bu-
dování parku veřejnost informována prostřednictvím sociálních sítí 
města dne 15. prosince 2019 ve článku „Péče o veřejná prostranství“, 
který byl dokonce doplněn i vizualizací možné podoby budoucího 
parku. Stejný článek byl také otištěn na  straně čtyři prvního čísla 
Českotřebovského zpravodaje v roce 2020. Následně byla veřejnost 
o  záměru informována také prostřednictvím OIK TV, která za  tím-
to účelem vyhotovila reportáž uveřejněnou dne 31. března 2020. 
V  červenci 2020 se celou záležitostí ve  své reportáži zabýval také 
Českotřebovský deník. 
Úprava zeleně, která v současnosti v parku probíhá, je nutnou re-
vitalizací vynucenou stavem dřevin v parku po odkoupení prosto-
ru od  předchozího majitele, který dřeviny v  parku několik dekád 
neošetřoval. O  tomto kácení byla veřejnost rovněž informová-
na prostřednictvím reportáže OIK TV, která byla uveřejněna dne 
25. prosince 2020. Již o pouhé dva dny později byla tato reportáž 
také sdílena prostřednictvím Facebooku města. 
Mrzí nás, že o  začátku prací nebyla veřejnost informována těsně 
před jejich spuštěním, ale zhotovitel prací neměl fixně daný ter-
mín jejich započetí, protože ten vycházel z jeho časových možností 
a také z klimatických podmínek. 

Jiří Holý, mediální asistent města Česká Třebová

Park u krematoria
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ROZHOVOR S NOVÝM JEDNATELEM  
VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TŘEBOVÁ
Již v  předešlém čísle Českotřebovského zpravodaje bylo možné si přečíst rozhovor 
s novým jednatelem městské společnosti TEZA s.r.o. Nejenom TEZA, ale také Vodárenská 
společnost Česká Třebová, která v našem městě zabezpečuje výrobu a dodávky pitné 
vody a provozuje čističku odpadních vod, na přelomu roku vyměnila jednatele. Novým 
jednatelem se stal pan Marek Novotný, který se rovněž představí v  rozhovoru pro 
Českotřebovský zpravodaj.

Mohl byste se našim čtenářům v  úvodu 
rozhovoru krátce představit? 
Česká Třebová je mým domovem od  roku 
1970, kdy jsem se přistěhoval se svými rodiči. 
Po  vyučení a  studiu na  Střední průmyslové 
škole strojní v Praze a absolvování vojenské 
základní služby jsem se vrátil do  České Tře-
bové. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, 
psa a kočku. V roce 1993 mi byla nabídnuta 
možnost pracovat ve  Vodárnách a  nastou-
pit na  uvolněné místo po  mém otci, který 
odcházel do  důchodu. Tuto nabídku jsem 
přijal a na pozici vedoucího provozu vodovo-
du a  kanalizací setrval do  konce roku 2020. 
K mým nejoblíbenějším volnočasovým akti-
vitám patří pobyt v přírodě, cestování a čet-
ba.

Co Vás přimělo se přihlásit do výběrového 
řízení na obsazení místa jednatele? 
U  vodáren pracuji téměř 28 let, po  celou 
dobu jsem spolupracoval s  kolegy, kteří 
ke konci roku odešli z vedení firmy. Možnost 
podání přihlášky do výběrového řízení jsem 
považoval za příležitost navázat na úspěšné 
výsledky, kterých bylo dosaženo, a  zároveň 
zúročit roky praxe a získaných zkušeností. Již 
nějakou dobu jsem byl členem vrcholného 
managmentu společnosti a  podílel jsem se 
na řízení a plánování. Takže tato volba měla 
opodstatnění. Toho, že mě výběrová komise 
doporučila a Valná hromada společnosti mi 
dala důvěru, si velice vážím.

Skutečnost, že jste již takovou dobu pro 
vodárenskou společnost pracoval, vás jis-
tě staví do výhodné pozice. Myslíte, že vás 
po takové době může něco na postu jed-
natele zaskočit?
Co bych k této otázce dodal? Snad jen to, že 
bych lhal, kdybych tvrdil, že po tolika letech 
u společnosti mě nemůže nic překvapit. Sa-
mozřejmě VSČT je živý organismus, se kte-
rým je třeba pracovat, a nespoléhat na fakt, 
že fungující systém se nemůže zadrhnout. 
Mou velkou výhodou je, že znám všechny za-
městnance osobně a vím, co od nich mohu 
očekávat, a také podpora od bývalého vede-
ní je devíza, která se počítá.

Jaké jsou Vaše dlouhodobé cíle ve vedení 
společnosti?
Mým hlavním cílem je plynulé zásobování 
spotřebitelů kvalitní pitnou vodou, k  tomu 
pak musí být podřízená i  celková koncepce 
rozvoje společnosti. Z  toho důvodu pova-
žuji za  stěžejní využívání nových techno-
logií a  materiálů při opravách a  obnovách 
vodovodních a kanalizačních řadů. Zajištění 
energetické soběstačnosti při dlouhodobých 
výpadcích elektrické energie. Pokračování 
v započaté digitalizaci domovních a průmys-
lových vodoměrů, v obnově provozního ma-
jetku, a  to v souladu s  technickým vývojem 
na  úseku vodního hospodářství. Dalším ne-
méně důležitým cílem je zajištění prostředků 
na obnovu strojního vybavení ČOV na zákla-
dě  legislativních požadavků s  využitím mo-
derních technologií. V  neposlední řadě pak 
zkvalitnění služeb pro zákazníky a předávání 
datových podkladů jednotlivým orgánům 
a  organizacím. Také dlouhodobou spolu-
práci s jednotlivými městskými odbory, pře-
devším odbor investic, majetku a  životního 
prostředí, a  městskými společnostmi TEZA 
a EKO-BI je třeba rozvíjet s ohledem na po-
třebu společného řešení výstavby a  údržby 
městské infrastruktury.

Jaké kroky za  dosažením těchto cílů je 
možné podniknout již v letošním roce? 
VSČT vykonává svoji činnost na základě eko-
nomického plánu schváleného VH společ-
nosti. Tento rok bude zahájena obnova vodo-
vodního řadu ulice Masarykova, jde o první 
etapu rozsáhlé výměny páteřní vodovodní 
sítě. V  tomto trendu budeme pokračovat 
i v dalších letech v souladu s plánem finan-
cování obnovy infrastrukturálního majetku. 
V návaznosti na předchozí otázku se zmíním 
o  společné akci obnovy povrchu ul. U  Pod-
horky, kdy VSČT před pokládkou vozovky 
provede opravu stávajícího vodovodu a části 
kanalizace, právě ve  spolupráci s  městským 
odborem investic, EKO-BI a  firmou MADOS 
MT s.r.o.

Za rozhovor děkuje Jiří Holý.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

70 let
Řeháková Ludmila 5. 3. 1951 Parník
Rypka Čestmír 6. 3. 1951 Česká Třebová
Hondl Josef 13. 3. 1951 Česká Třebová
Balcarová Květa 19. 3. 1951 Česká Třebová
Chudá Marie 24. 3. 1951 Česká Třebová
Vaňous Ladislav 25. 3. 1951 Česká Třebová
Beranová Jana 28. 3. 1951 Lhotka
Skalický Karel 28. 3. 1951 Parník
Mlčák Bohumil, PhDr. 29. 3. 1951 Česká Třebová

75 let
Palánová Jana, Ing. 1. 3. 1946 Lhotka
Barvínek Josef 9. 3. 1946 Česká Třebová
Gottfried Miroslav 13. 3. 1946 Lhotka
Řeháková Miloslava 13. 3. 1946 Česká Třebová
Kubišta Ivo 25. 3. 1946 Česká Třebová
Kaplanová Alena 29. 3. 1946 Parník

80 let
Řehák Josef 1. 3. 1941 Parník
Dvořáková Ladislava 7. 3. 1941 Česká Třebová
Rašovský Jiří 10. 3. 1941 Česká Třebová
Kaštánková Zdenka 26. 3. 1941 Česká Třebová
Jasanská Zdenka 27. 3. 1941 Česká Třebová

85 let
Michal Josef 4. 3. 1936 Česká Třebová
Sotonová Marie 22. 3. 1936 Česká Třebová
Hejná Jaroslava 23. 3. 1936 Lhotka

90 let
Coufalová Marie 6. 3. 1931 Parník
Waizkornová Růžena 13. 3. 1931 Česká Třebová 

91 let
Tlustý Josef 14. 3. 1930 Česká Třebová

92 let
Hušáková Jiřina 23. 3. 1929 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

SŇATKY
Martin Vidumský, Český Brod 
a Klára Šilarová, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

OZNÁMENÍ
Dne 5. února 2021 se naplnil dlouhý a bohatý 
život mého manžela Jaroslava Theimera z Li-
tomyšle. V  České Třebové působil pracovně 
dlouhá léta. Jako učitel na  střední odborné 
škole pro studující při zaměstnání připravil 
pro praxi ve  strojírenství řadu odborníků. 
Mnozí z nich zůstali jeho doživotními přáteli.

Jitka Theimerová

STATISTIKA EVIDENCE 
OBYVATEL V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
ÚDAJE K 31. 12. 2020
Nejčastější jména: 
Dominik, Matěj 
Anežka, Viktorie

Občané celkem muži ženy

s trvalým pobytem 15 180 7 405 7 775

narození 149 80 69

zemřelí 193 100 93

přihlášení 221 102 119

odhlášení 309 143 166

průměrný věk 44 42 45
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PARDUBICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR  
NABÍZÍ POMOCNOU RUKU PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
Setkal jsem se s Hanou Štěpánovou, pro-
jektovou manažerkou z  P-PINK. Můžete 
nám trochu představit, čím se vaše spo-
lečnost zabývá?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším 
zájmem. Celý název je Pardubický podnika-
telský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v  Par-
dubicích a  organizace pracuje pro území 
celého Pardubického kraje. Naším úkolem je 
pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich 
podnikání. 

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí 
číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je ně-
kolik zaměstnanců, které to v současné práci 
nebaví a  chtěli by začít podnikat. Zajímavé 
to může být i pro šikovné studenty, kteří již 
v době studia chtějí začít pracovat „na svém“.

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtě-
li by to zkusit uplatnit jako podnikání, ale 
neví, jak na to?
Napadá mě při vaší otázce takový příklad: 
Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, 
všichni to chválí a  ona neví, zda by se tím 
mohla uživit. A  láká ji to. Tak podobným li-
dem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO 
PODNIKÁNÍ.

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato 
žena našla odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tom-
to případě nahrává na smeč. Zájemce nemu-
sí ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. 
Jedná se o sérii online přednášek od zkuše-
ných lektorů z praxe. Pokud nebudou mít zá-
jemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak 
si ji mohou vyslechnout ze záznamu. 

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned 
tolik času věnovat školením před začát-
kem podnikání, je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v  in-
kubátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, 
absolvovat pohovor o  svém záměru. Dojde 
tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat 
se svým nápadem.

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných 
přednášek, „PODNIKÁNÍ od  A  do  Z“. Před-
nášky budou probíhat online každé 3. úterý 
v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 ho-
din. Témata například: podnikatelský plán, fi-
nance, komunikace, právo, marketing offline, 
pojištění, měkké dovednosti, obchod a mar-
keting online.
Přihlásit se mohou na  adresu https://docs.
google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyo-
VlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na jejich 
e-mail zašleme informace k probíhajícím ak-
cím.

Máte pro existující podnikatele nějaký 
takzvaný „špíček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ 
a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro 
intenzivní, komplexní a dlouhodobější syste-
matickou práci s konkrétním projektem, kde 
výsledkem je prosperující firma.

Informací je spousta, ale co když potřebu-
ji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než 
se přihlásím na jakýkoli webinář a podob-
ně. Nebo když potřebuji něco jiného ko-
lem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás 
vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledá-
te kontakt na nás, tak sledujte naše stránky 
p-pink.cz a  náš FB P-PINK. Nabízíme i  další 
služby jako například sdílené kanceláře, vir-
tuální sídlo firmy atd.

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci 
o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro úze-
mí celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny 
z valné části Pardubickým krajem a městem 
Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby 
kraj vzkvétal i  co se týče rozvoje podnika-
telského prostředí. Většina našich služeb je 
zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, 
ovšem za  velmi přívětivé ceny. Inkubátor 
poskytuje v místě svého sídla podnikatelům 
placené zázemí formou sdílených kanceláří 
(coworking). Dále má k  dispozici pro jakou-
koli organizaci jednorázový či opakovaný 
pronájem jednací místnosti a  konferenční 
místnosti. Podnikatelským subjektům nabízí-
me také zřízení virtuálního sídla firmy na ad-
rese P-PINK.

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc 
nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti 
předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory 
a  zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme 
do  našich aktivit a  mohou tak předávat dál 
své získané zkušenosti.

Jiří Holý, mediální asistent města

ZPRÁVY Z LINKY 156
NECHTĚLI SE NAVZÁJEM SLYŠET
Dne 3. 1. 2021 ve  14:43 hodin vyjela hlídka 
MP do  supermarketu KAUFLAND, kde byli 
ostrahou přistiženi dva zákazníci při krádeži 
zboží. Na  místě bylo zjištěno, že se jednalo 
o dva muže V. P. a R. F. ukrajinské národnos-
ti, kteří odcizili sluchátka. Za své jednání byli 
odměněni v příkazním řízení. 

KONZUMOVAL ALKOHOL 
NA VEŘEJNOSTI
Dne 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách zjisti-
la hlídka MP muže, který v blízkosti ZŠ Ústec-
ká konzumoval alkohol. Na místě bylo zjiště-
no, že se jednalo o F. G. z nedaleké Moravské 
Třebové. Věc byla vyřešena na místě v příkaz-
ním řízení.

ZPRÁVY Z LINKY 156
CHTĚLA SE PARÁDIT
Dne 6. 1. 2021 v pozdních odpoledních ho-
dinách vyjela hlídka MP do  supermarketu 
BILLA, kde byla přistižena zákaznice při krá-
deži zboží. Na  místě bylo zjištěno, že V. H. 
odcizila drogistické zboží v hodnotě 1733 Kč. 
Zboží bylo vráceno nepoškozené zpět a věc 
byla vyřízena v příkazním řízení.

POSTAVILI LEŠENÍ,  
ALE PLATIT SE JIM NECHTĚLO
Dne 8. 1. 2021 řešila hlídka MP neoprávněný 
zábor veřejného prostranství. Šetřením bylo 
zjištěno, že firma, která postavila lešení, uhra-
dila poplatek za  zábor VP naposledy v  pro-
sinci 2020. Městskou policií byl kontaktován 
zástupce firmy B. M., který poplatek zpětně 
uhradil, a věc byla vyřízena v příkazním říze-
ní. 

PROCHÁZEL SE PO NÁDRAŽÍ, AČKOLIV 
PO NĚM BYLO VYHLÁŠENO PÁTRÁNÍ
Dne 8. 1. 2021 v  16:00 hodin si všimla stálá 
služba MP při kontrole kamerového zázna-
mu, že v hale nádraží ČD se pohybuje D. S., 
po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Na místo 
okamžitě vyrazila hlídka MP, která muže zajis-
tila a předala na Policii ČR k dalšímu opatření.

VENČIL SE SÁM BEZ MAJITELKY
Dne 28. 1. 2021 ve 4:10 hodin si všimla hlídka 
MP při kontrole ulice Moravská, že zde volně 
pobíhá pejsek jorkšír. Hlídka MP na místě pro-
vedla šetření, při kterém zjistila, že majitelce 
V. V. se nechtělo s pejskem chodit po venku, 
tak jej vypustila, aby se proběhl sám. Za své 
jednání byla odměněna v příkazním řízení.

NEMĚL SI ČÍM UKROJIT CHLÉB
Dne 30. 1. 2021 v  15:45 hodin vyjela hlídka 
MP na  oznámení do  supermarketu KAU-
FLAND, kde byl přistižen ostrahou zákazník 
při odcizení zboží. Hlídka na místě zjistila, že 
se jednalo o M. S., který pronesl bez zaplace-
ní pokladnou kuchyňský nůž. Nůž byl vrácen 
do  prodejny a  věc vyřešena na  místě v  pří-
kazním řízení.

ASI SE CHTĚL PROJET NA KOLE
Dne 4. 2. 2021 v 18:56 hodin oznámil na slu-
žebnu MP občan, že přistihl neznámého 
muže ve svém domě, který se pokusil odcizit 
jízdní kolo. Když se jej zeptal, co dělá v jeho 
domě, tak neznámý odhodil kolo a  z  domu 
utekl. Šetřením bylo zjištěno, že tento muž M. 
M. ze Slovenska byl řešen hlídkou MP za krá-
dež zboží v supermarketu BILLA. Na základě 
kamerového záznamu byl muž identifikován 
jako podezřelý z  pokusu krádeže jízdního 
kola. Vzhledem k  tomu, že zde vzniklo po-
dezření ze spáchání trestného činu, byla věc 
předána Policii ČR.

Petr Vencl, velitel MP

Pardubický kraj
Další zprávy na webu pardubickykraj.cz.
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ZAHRADA SPOŘITELNY
Ráda bych se připojila ke vzpomínce na jed-
nu z nepřehlédnutelných budov města Čes-
ká Třebová – spořitelnu – z pohledu nájem-
níka, který měl tu krásnou možnost poznat 
dům a jeho zahradu z vnitřní strany.
Spořitelna aneb Hýblova 72, Česká Třebová 
byla mým domovem od narození do 18 let. 
Mám na ni krásné vzpomínky, na monumen-
tální prostory provozovny banky a  zvláště 
pak na  tajemný labyrint chodeb, sklepů 
a půd, který jsem jako dítě vnímala ještě vět-
ší, než byl. Nezapomenutelná byla pak zahra-
da, která ke  spořitelně patřila a  o  kterou se 
za mého dětství staral pan Mrkvička – bývalý 
ředitel.
Zahrada byla obrovský prostor oddělený 
od  technického zázemí – dvorku plotem 
a brankou. Na zahradě panoval pořádek a es-
tetika pana Mrkvičky, a my děti (tehdy jsem 
to byla já, Pepík Jožáků a jeho setra Mařenka) 
jsme se musely náležitě k tomu chovat, tedy 
běhat jen po  vysypaných a  udržovaných 
cestičkách, netrhat květiny, maliny a  ovoce 
ze stromů. Náš koutek byl vlevo nahoře, kde 
pro nás bylo připravené pískoviště a později 
i malé záhonky na vlastní pokusy v zahradni-
čení.
Zahrada byla rozsáhlá, nahoře kamínky vysy-
paná plocha s lavičkami k odpočinku, vpravo 
vedle domu byl záhon s tulipány, kopretina-
mi a jinými květinami k řezu do vázy. 
Dolů se sešlo po 3-4 schodech vedle bazénku 
pro dešťovou vodu a tam se vpravo rozvinula 
okrasná zahrada, plná pivoňek různých ba-
rev a vůní, společně s růžemi všech možných 
velikostí, barev a vůní. Tehdy tam byl jen je-

diný stříbrný smrk, pod kterým jsme my děti 
měly úkryt pro schovávanou. Na konci hlavní 
cestičky stál altánek, v něm zahradní nábytek 
a tam někdy rodina Mrkvičkových odpočíva-
la u čaje. Tuto část mohli kolemjdoucí obdi-
vovat přes plot, dokud se o zahradu pan Mrk-
vička staral. A věřím, že se do ní rád podíval 
snad každý kolemjdoucí a  vzpomínky na  ni 
má mnoho lidí z města. 
Vlevo od  cestičky se prostírala užitková za-
hrada, kde byly různé ovocné stromy, lískové 
ořechy, maliny, rybíz a  jiné ovoce s  uprave-
ným posekaným trávníkem, na kterém jsme 
si jako děti na dece hrály a opalovaly se. Na-
hoře pak byly záhonky se zeleninou, kterou 
jsme samozřejmě jako děti nesměly vytrhá-
vat, ale znáte to, občas nějaká ta ředkvička, či 
mrkvička v dětském bříšku skončila.
Nutno říci, že pan Mrkvička nikdy nebyl žád-
ný zlý zahradník, sám nám ovoce i zeleninku 
nabízel, a když jsme na konci roku šly pro vy-
svědčení, čekal na nás krásný pugét pivoňek 
pro paní učitelku.
Vzpomínám na tu zahradu velmi ráda, proto-
že to bylo místo našich lumpáren a dětských 
her v prostoru ohraničeném od venkovního 
světa plotem, přesto uvnitř tak svobodným 
a  plným inspirací a  krásných vjemů. Děkuji 
vám, pane Mrkvičko!
Koukněte se přes plot dnes!

Ivetta Bouchalová, Fajrová

VELKÉ DOPRAVNÍ STAVBY PŘEKOPOU JÍZDNÍ ŘÁDY V KRAJI OD ZÁKLADŮ 
Doprava v  Pardubickém kraji se od  dubna 
v mnohém zkomplikuje. Správa železnic totiž 
pokračuje s  náročnými opravami pardubic-
kého hlavního nádraží a zároveň s moderni-
zací traťového úseku Poříčany–Velim v  sou-
sedním Středočeském kraji. Od 4. května pak 
zahájí dlouho očekávanou a tolik potřebnou 
modernizaci železničního koridoru mezi 
Ústím nad Orlicí a  Brandýsem nad Orlicí. 
S těmito stavebními pracemi budou souviset 
také změny v  železničních jízdních řádech 
a  náhradní autobusová doprava, které bu-
dou platit už od 6. dubna.
„Správa železnic postupně zintenzivňuje prá-
ce v pardubickém železničním uzlu i v traťo-
vém úseku mezi Poříčany a  Velimí. Kvůli 
nižší kapacitě tratě i  samotného pardubic-
kého hlavního nádraží od  6. dubna začnou 
na  hlavním železničním koridoru i  na  řadě 
přípojných tratí platit výlukové jízdní řády. 
Práce na modernizaci úseku mezi Ústím nad 
Orlicí a  Brandýsem nad Orlicí by pak podle 
posledních informací Správy železnic měly 
začít 4. května. Půjde o investici státu, která 
je pro další rozvoj železniční dopravy a zvý-
šení kapacity celého koridoru naprosto klí-
čová,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kor-
tyš a dodal: „Všechny tyto stavby si vyžádají 
velké množství výluk a zavedení výlukových 
jízdních řádů. A  to nejen v  regionální, ale 
také dálkové železniční dopravě, kterou ob-
jednává Ministerstvo dopravy. Bude proto 
nutné upravit řadu spojů také v  návaznosti 
na spoje objednávané státem na hlavním že-
lezničním koridoru tak, aby na sebe spoje co 
nejvíce navazovaly.“
„V  souvislosti se sníženou kapacitou opra-
vovaných traťových úseků plánujeme 
od  6. dubna odklony dálkových vlaků ra-
iljet a  EuroCity linky Ex3 v  úseku mezi Pra-
hou a  Brnem po  trase přes Havlíčkův Brod 
a s úpravami jízdních řádů bude potřeba po-
čítat i na expresních linkách Ex1 a Ex2 z Pra-

hy na Ostravsko a Valašsko a na rychlíkových 
linkách R18 a  R19 z  Prahy přes Českou Tře-
bovou do Brna a přes Olomouc na Slovácko. 
Současně s tím budou upravené i jízdní řády 
přípojných regionálních vlaků nejen z Pardu-
bic, ale i z Přelouče, Moravan, Chocně nebo 
Svitav,“ řekl ředitel Regionálního obchodní-
ho centra ČD v Pardubicích Tomáš Netolický 
a dodal: „Od 4. května navíc budou všechny 
regionální vlaky mezi Chocní a  Českou Tře-
bovou nahrazené autobusy. První fáze této 
výluky je plánovaná až do 4. prosince 2021, 
nicméně modernizace tratě bude pokračo-
vat i v následujících letech.“
Investic ze strany správy železnic se nejen 
v  letošním roce sejde hned celá řada. „Mo-
dernizace koridoru bude zahrnovat nejen 
výměnu stávajícího zastaralého technického 
a technologického vybavení, ale přinese také 
výstavbu nového nádraží v  Brandýse nad 
Orlicí a několika kilometrů nových protihlu-
kových stěn,“ řekl hejtman Martin Netolický. 
V  souběhu s  modernizací uzlu Pardubice 
začne Správa železnic s  pracemi na  moder-
nizaci a  zdvojkolejnění na  trati Pardubice 
– Hradec Králové v  úseku Pardubice-Rosice 
nad Labem – Stéblová. „V letošním roce bude 
náhradní autobusová doprava zavedena 
od konce května do poloviny listopadu, a to 
v úsecích Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice 

nad Labem a Pardubice hl.n. – Chrudim,“ do-
plnil hejtman Netolický.
Podle náměstka hejtmana Michala Kortyše 
by měly být výlukové jízdní řády známy co 
nejdříve tak, aby se mohli cestující včas při-
pravit. „Jakmile budeme mít všechny infor-
mace k dispozici, budou změněné regionální 
jízdní řády propsány také do  internetových 
vyhledavačů, zaslány starostům a prezento-
vány na webu kraje. Vím, že se bude jednat 
o komplikaci pro cestující, ale odměnou nám 
bude modernizovaná část koridoru, která je 
nyní špuntem v  celé síti,“ řekl Kortyš, který 
věří, že cestující budou mít pro změny po-
chopení.

TZ Pardubický kraj

NOVÉ BUDKY PRO PTACTVO
V  souvislosti s  probíhajícím kácením dřevin 
a  vzrostlých stromů v  oblasti českotřebov-
ských Benátek a  také u  krematoria jsme se 
rozhodli v  bezprostřední blízkosti těchto 
lokalit umístit nové budky pro ptactvo. Ře-
šení musí být rychlé a pružné, neboť jaro je 
za dveřmi a ptactva v korunách nyní padlých 
stromů hnízdilo velké množství. Sýkorní-
ky a  další příbytky pro ptactvo letos vyrábí 
a  bude vyvěšovat Oddíl malých ochránců 
přírody „Orlíci“ ve  spolupráci s  rodiči dětí, 
se studenty a  některými místními firmami. 
O  výsledku a  průběhu akce budeme infor-
movat v  příštím čísle Českotřebovského 
zpravodaje. Chcete-li se přidat k výrobě nebo 
rozvěšování, napište do 5. 3. 2021 na e-mail 
mopici2.0@seznam.cz a uveďte na sebe tele-
fonický kontakt. 
Krásné předjaří přeje Oddíl malých ochránců 
přírody při ZO Podorlicko Česká Třebová.

Alena Šplíchalová

František Mrkvička /archiv M. Šebela



7

KULTURA A SPOLEČNOST / BŘEZEN 2021

„ČESKÁ PRO ČESKOU“ TU BUDE 
VŽDY, POUZE NA JINÉ ADRESE
Vážení spoluobčané, vážení klienti,
Česká spořitelna se neustále snaží zlepšovat 
služby a prostředí svých poboček tak, aby pro 
klienty byla jejich návštěva co nejpříjemněj-
ší. I to byl jeden z důvodů, proč byla pobočka 
v České Třebové od 7. prosince 2020 přemís-
těna z původní, pro realizaci nového moder-
ního formátu pobočky spořitelny bohužel již 
nevyhovující,  historické budovy,  do prostor 
nově zrekonstruovaných na  adresu Staré 
náměstí č.p. 33. K  tomuto kroku se banka 
rozhodla přistoupit i přesto, že si je vědoma 
spořitelní historie, která se k původní budově 
bezesporu váže. Busta zakladatele spořitel-
ny v České Třebové Adolfa Zapského včetně 
urny s  jeho ostatky, plastiky s  historickými 
daty a příslušné dokumenty, které se nachá-
zely ve  foyeru této budovy, byly po  doho-
dě se zástupci města vráceny do  depozitáři 
Městského muzea.

V nové pobočce již bez pokladny
Počty hotovostních operací se stále snižu-
jí, a  to nejen v  bankách. Svět se digitalizuje 
a s ním i banky. Lidé stále ve větší míře využí-
vají při placení platební kartu, která je syno-
nymem pro větší jednoduchost, bezpečnost 
a pohodlí.
Mnoho z nich rovněž využívá pro transakce 
internetové bankovnictví, ve kterém snadno 
zaplatí, co potřebují.
Toto se projevilo i  na  některých pobočkách 
České spořitelny, a  proto pokladní služby 
ukončily – včetně té v České Třebové.  Vybí-
rat, ale také nově i vkládat hotovost, lze  na-
dále v  pobočkovém bankomatu, který je 
dostupný na nové adrese pobočky 24 hodin 
denně.   „Pokud je pro Vás příjemnější po-
kladní přepážka s obsluhou, vklady i výběry 
peněz i  veškeré operace s  vkladní knížkou 
vyřešíte  v  nejbližší spořitelní pobočce s  po-
kladnou v Ústí nad Orlicí na Mírovém náměs-
tí 87,“ informuje Zuzana Benátská, manažer-
ka pobočky.      TZ Česká spořitelna

VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO PIŠTORU
Devadesát let by v březnu oslavil muž, který bez nadsázky vepsal Českou Třebovou do mapy 
Evropy. Díky jeho neúnavné aktivitě Českou Třebovou znali ve Francii, Německu, Estonsku, Ni-
zozemí, Švýcarsku, Rusku a řadě dalších zemí. Pan Jiří Pištora se přitom 7. března 1931 narodil 
nikoliv ve Třebové, ale v Dobrušce, kde také vychodil měšťanku. 
Do města, tradičně silně spjatého se železnicí, mladíka z Dobrušky přivedlo studium. Přišel 
sem původně pouze studovat Střední průmyslovou školu železniční. Potkal zde ovšem svou 
budoucí manželku Annu, rozenou Belisovou, což rozhodlo o tom, že se jeho další život ode-
hrával právě zde. To bylo rozhodnutí důležité ne pouze pro něj, ale pro spoustu dalších lidí, 
jejichž životy ovlivňoval. 
Kromě profese technologa projektanta v Ústavu vývoje a racionalizace železničního průmy-
slového opravárenství se totiž věnoval dalším aktivitám, a  to opravdu naplno. Jeho jméno 
je spjato se dvěma fenomény – s  mezinárodním hnutím esperanto a s městským muzeem. 
Plných padesát let organizoval práci českotřebovského esperantského kroužku Amikeco, ten-
to umělý mezinárodní jazyk vyučoval a oddaně propagoval. V České Třebové spoluzakládal 
v roce 1965 železničářskou sekci esperantského hnutí. Za svou vytrvalou práci byl jmenován 
i čestným členem Českého esperantského svazu. 
Díky jeho velkému nasazení i poutavé formě se jméno Česká Třebová objevilo na bezpočtu 
akcí v západní Evropě. Město a jeho okolí Jiří Pištora propagoval na sériích veřejných besed 
ve Francii, Švýcarsku, Německu, Polsku či v zemích bývalého Sovětského svazu. U nás doma 
také hostil zahraniční návštěvy a mnohé z nich dokázal přesvědčit o mimořádné kráse vý-
chodních Čech. Přispíval do mnoha zahraničních esperantských časopisů, inicioval a připra-
voval vydání propagačních materiálů města v esperantu. Při propagaci České Třebové a re-
gionu nekončil ani na  hranicích Evropy; asi žádný jiný Čech zatím nedokázal vyslat vzkaz 
o půvabu starých lidových betlémů ze sbírek městského muzea až do dalekého Japonska. 
Právě muzeum je druhou součástí rozsáhlých „volnočasových“ aktivit Jiřího Pištory. Instituce, 
které desítky let scházelo to hlavní, tedy sídlo, nebyla tehdy pro nikoho zajímavým tématem. 
Kdo by si dělal hlavu se zaprášenými sbírkami, které beztak nebylo kde vystavovat… Pan 
Pištora se sbírek v roce 1985 ujal a dlouhých patnáct let se staral s ostatními spolupracovníky 
jak o jejich zachování, tak i o to, aby je aspoň jeho nástupci měli kde vystavovat. I když měl 
nemalý podíl na konečném úspěchu a dnešní důstojná podoba městského muzea je i jeho 
dílem, v dobrých časech u toho už byli jiní. 
Zájem o veřejné dění se u Jiřího Pištory projevil ještě v  jednom směru. Hned po  listopadu 
1989 začal už podruhé pracovat jako tajemník na  městském úřadě (když poprvé to bylo 
na krátko v reformním roce 1968) a na jedno volební období byl zvolen i místostarostou. Po-
litika ale nebyla světem, v němž by se cítil šťastný. Spokojenější nepochybně byl třeba na za-
hradě v oblíbené lokalitě na serpentýnách. Až se skoro nechce věřit, že tohle všechno se dá 
stihnout za jeden život… Ten jeho skončil 12. listopadu 2011. 
Byť tedy Jiří Pištora nebyl českotřebovským rodákem, pro město a  jeho pověst udělal tolik 
jako málokdo jiný. I proto si letos v březnu, kdy by oslavil devadesátku, určitě zaslouží aspoň 
malou vzpomínku svých někdejších spoluobčanů a sousedů. 

Michal Folta

BUSTA ZAKLADATELE MĚSTSKÉ 
SPOŘITELNY ZPÁTKY V DEPOZITÁŘI 
ČESKOTŘEBOVSKÉHO MUZEA
V uplynulých dnech byla přestěhována z bu-
dovy bývalé spořitelny v Hýblově ulici zpět 
do depozitáře muzea busta Adolfa Jana ry-
tíře Zapského ze Zap. Busta a urna s ostatky 
této významné českotřebovské osobnosti 
jsou součástí muzejních sbírek a v prostorách 
spořitelny byly umístěny v souladu s přáním 
Adolfa Jana rytíře Zapského ze Zap.

Česká spořitelna na nové adrese



KULTURA A SPOLEČNOST / BŘEZEN 2021

8

RESTAURÁTORŮM SE POVEDL NÁVRAT K PŮVODNÍMU ZVUKOVÉMU IDEÁLU VARHAN
Z  České Třebové jsme se vydali do  nedaleké obce Řetová, kde se nachází barokní kostel zasvěcený sv. Máří Magdaléně, která je 
znázorněna v celé své kráse na hlavním oltářním obraze. „Z obecních zdrojů se dočteme, že kostel byl postaven v roce 1755. Na nové 
varhany přišla řada, jak už to tak bývá, o několik desetiletí později,“ prozradil na úvod rozhovoru varhaník Jan Lorenc.

Představte nám nástroj v Řetové. Kdy byl 
instalován?
Vlivem hudbymilovného rychtáře Josefa Jan-
sy bylo započato se stavbou nového nástro-
je, který byl dokončen v  roce 1828 (1831). 
Stavby se ujal varhanář Jiří Španěl z Rokytni-
ce. Varhany jsou osazeny do  dvou hlavních 
skříní po  stranách a  jedné skříně uprostřed 
zábradlí kostelního kůru. Varhanní stůl je 
vybaven dvěma manuály a pedálovou klavi-
aturou. Všechny klaviatury jsou chromatické 
a rozsah manuálu na svou dobu je poměrně 
velký (C – f3). Nástroj čítá celkem 20 regist-
rů: 10 v hlavním stroji a po pěti ve vedlejším 
stroji a v pedálu. Svou velikostí tak naplňují 
kůr a  s  trochou nadsázky by se dalo říci, že 
jsou napěchovány píšťalami k prasknutí. Zdá 
se, že zadavatel (hudbymilovní farníci a rych-
tář) chtěl mít co největší nástroj a varhanář, 
aby vyhověl zakázce, dělal, co se dalo.

Opravdu? V čem jsou tedy výjimečné?
Na svou velikost obsahují obdivuhodně vel-
ký počet rejstříků. A mistr varhanář, aby do-
stál zadání, použil rafinovaných postupů při 
konstrukci nástroje. Například použil tzv. re-
petování u těch píšťal, které by jinak zabraly 
mnoho místa a  spotřebovaly mnoho mate-
riálu. A  nejhlubší pedálové registry repetují 
v nejnižší poloze, když přebírají tóny z oktávy 
vyšší. Avšak ne všechny. Rafinovanost je prá-
vě v  tom, že tzv. kreslící sólové hlasy (Oktá-
vbass 4‘ a  Quinta 6´) nerepetují, aby mohly 
nerušeně hrát melodii v plném rozsahu velké 
i  malé oktávy. Podobně některé nejhlubší 
tóny repetují i v manuálu. Našly by se i další 
technické konstrukční „vychytávky“, které ře-
šil Španěl přímo na místě, když zápasil s ma-
lým prostorem na  místním kůru. Detaily by 
nám s radostí sdělili restaurátoři páni Dlabal 
a Metler, kteří nástroj před necelými dvěma 
lety opravili. 

V  letech 2016–19 byly varhany restauro-
vány. Co bylo opraveno a jak práce probí-
haly?
Máte pravdu. Na konci léta 2019 byly varha-
ny zkolaudovány a  posvěceny královéhra-
deckým biskupem Josefem Kajnekem. První 
„žehnací“ koncert na  ně odehrál diecézní 
organolog Václav Uhlíř. Opravy ale stále ještě 
probíhají, byť se jedná už jen o  pomyslnou 
„třešničku na dortu“, totiž tzv. štafírování, což 
je nátěr varhanních skříní. Co bylo opraveno? 
Takřka všechno dřevěné, protože varhany 
byly totálně napadeny červotočem. Nástroj, 
který je chráněnou památkou, byl uveden 
do původního stavu z roku 1828 firmou Dla-
bal-Metler. I  když byl nástroj vlivem pouze 
minimálních pozdějších zásahů téměř intakt-
ní, bylo přistoupeno k  obnovení některých 
původních prvků: výška ladění a registry. Pro 
zajímavost uvádím, že takovým rejtříkem je 
Schnarrbass 16‘ v  pedálu. Jedná se o  jazýč-
kový rejstřík a jeho český překlad by zněl asi 
„Drnčící bas“. Je průrazný a zvukově se blíží 
pozounu. Pokud mi dovolíte jednu kuriozitu, 
snad se proto nebudou mistři restaurátoři 
hněvat. I mistr tesař se někdy… V den slav-
nostního žehnání a  koncertu stál varhaník 
na  svém místě a  zkoušel nástroj před sa-
motnou produkcí. Zpozoroval, že jeden tón 
ve  velmi frekventované poloze vynechává 
a téměř nehraje. Ihned telefonoval varhaná-
ři-restaurátorovi, že něco není v pořádku. Ten 
se ihned dostavil, aby sjednal nápravu. Oba 
několik minut hledali závadu a  nevěřícně 
kroutili hlavou. Do zahájení slavnosti zbýva-
lo asi deset minut. Nakonec se vydali zezadu 
do  varhanní skříně tam, kde se ladí píšťaly. 
K  jejich překvapení objevili ladící růžek (tzv. 
Stimmhorn) zaseknutý právě v píšťale inkri-
minovaného tónu. „To se tak někdy stává, 
když člověk svědomitě den před koncertem 
ladí nástroj a  zapomene si nářadí ve  varha-

nách“, okomentoval situaci restaurátor. Vše 
dobře dopadlo a  koncert v  podání Václava 
Uhlíře byl brilantní. 

Kdy můžeme nástroj slyšet?
Varhany zní pravidelně při bohoslužbách 
vždy v  neděli v  8 hodin. Pokud vím, usedá 
za jejich klávesy místní mladý varhaník, kte-
rý se varhaničení učí u ústecké regenschori. 
Pokud je to pro někoho příliš brzy ráno, tak 
bych rád veřejnost pozval na  některý z  ná-
sledujících koncertů. V září se v místním kos-
tele uskuteční třetí koncert mezinárodního 
varhanního festivalu. V sobotu 25. 9. zahraje 
recitál rakouský varhaník Christian Sonnleit-
ner, který je expert na  hudbu Antona Bruk-
nera, neboť pochází ze St. Florian, kde slavný 
skladatel působil. V  prosinci bude, předpo-
kládám, navázáno na tradici adventních kon-
certů (hrálo se v roce 2019). 

Váš zážitek a dojem z nástroje?
Měl jsem možnost si na varhany zahrát právě 
na zmiňovaném adventním koncertě v roce 
2019. Klávesy ještě voněly novotou. Přizval 
jsem kolegu trumpetistku Jardu Dvořáka 
a spolu jsme uvedli takový průřez od baroka 
po romantismus a skončily u improvizací nad 
nádhernými adventními písněmi. Obzvláště 
dobře na  varhany zněly skladby Roberta 
Führera, který tvořil právě v době, kdy místní 
varhany vznikly. Mimochodem v archivu čes-
kotřebovského kůru jsou jeho skladby hoj-
ně zastoupeny. Byl tedy autorem také u nás 
oceňovaným a  populárním. První dojem 
z  nástroje může posluchače překvapit. Ně-
kteří tvrdí, jako by měly varhany slabé plíce. 
Je však potřeba se „rozposlouchat“ a přivyk-
nout poněkud intimnímu vyzařování zvuku 
v  prostoru. Dnes jsme zvyklí na  okamžité 
nasazení tónu „na  plný plyn“, jako je tomu 
u řady novějších nástrojů (viz Grygarovy var-
hany v České Třebové). Fundovaní varhaníci, 
např. festivaloví interpreti Michael Bartek 
(Švýcarsko) nebo Balázs Szabó (Maďarsko), 
kteří na  místní nástroj hráli, mi potvrdili, že 
restaurátoři odvedli skvělou práci ve  smys-
lu návratu k  původnímu zvukovému ideálu 
varhan. 

pokračování rozhovoru na další straně >

Varhany v obci Řetová

Varhany v obci Řetová před opravou
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RENČÍNOVÉ Z ÚSTECKO-ORLICKA V AMERICE     3. ČÁST
Anton Renčín z  Dlouhé Třebové přijel 
do Spojených států roku 1874, téměř dva-
cet let po rodině hrdiny války Jihu proti Se-
veru Františku Renčínovi. Desetiletí jej dělilo 
od  zkušenosti jeho polorodého bratra Jana 
Renčína, jenž se ve  Státech usadil na  pře-
lomu let 1862 a  1863. Stejně jako u  obou 
předchozích mužů byl cílem jeho pouti stát 
Minnesota a záměrem dalšího živobytí osud 
amerického farmáře. 
Velký vystěhovalecký nápor z Čech do Ame-
riky zažívala 50. léta 19. století. Po  určitém 
útlumu se příliv českých krajanů opět zvýšil 
koncem šedesátých let. Důvodů je uváděna 
celá řada, v případě východočeských poutní-
ků k nim přistupují také nepříznivé důsledky, 
které zanechaly v  zemědělských oblastech 
pohyby vojska během prusko-rakouské vál-
ky v roce 1866. Rozrůstání rodin, nedostatek 
pracovních příležitostí a snadnější organiza-
ce cestování podpořená masivní propagan-
dou obchodních agentů, kteří lákali k  cestě 
inzeráty, příručkami a další reklamou, vystě-
hovalectví jen podporovala. Faktem ale zů-
stává, že jako rozbuška fungovala propagace 
od úst k ústům a šíření informací z kolujících 
dopisů příbuzných a  přátel, kteří už za  mo-
řem zakotvili. Cesta se stávala díky technické-
mu pokroku méně dramatickým dobrodruž-
stvím, zkracovala se a rovněž tak byrokracie 
mocnářství odjezd oproti začátkům v 50. le-
tech trochu zjednodušila. V Americe byl stále 
dostatek půdy a ještě dlouho fungoval vstříc-
ný zákon o poskytování státních pozemků.
Na  rozdíl od  zemědělských obcí v  Čechách 
vypadají americké vesnice v Minnesotě úpl-
ně jinak. Žádná příjemná náves s  věncem 
stavení a kostelíčkem na kopci. Obytné i hos-
podářská budovy leží mimo střed, v němž je 
jen několik málo objektů a farmy jsou navzá-
jem od sebe dosti vzdáleny. Katastrální úze-
mí obce vypadá přitom jako školní výkres, 
mívá přesný geometrický tvar složený z ně-
kolika čtverců, v nichž leží pozemky vlastní-
ků. Svá pravidla zde měl rovněž nákup půdy. 
K mání byly stanovené díly 20 akrů, 40 akrů 
a  jejich násobky. Tento typ osad nese těžko 
přeložitelné označení „township“, blížící se 
asi termínu správní okrsek. Vznikaly z  úřed-
ního rozhodnutí, na  místech, kde nebylo 
předtím skutečně nic. Zatímco naše české 
vesničky se pyšní staletou historií, nové ame-
rické townships se objevily vlastně nedávno. 
Okres Steele na jihovýchodě státu Minneso-
ta například vznikl v roce 1855 a Aurora, v níž 

prožila svůj život rodina Antona Renčína, se 
„narodila“ až roku 1857. 

Anton Renčín (1847–1926): z  Čech 
do Ameriky a zpět do rodného hnízda
Anton přišel na  svět 28. 1. 1847 v  Dlouhé 
Třebové čp. 78 jako poslední dítě do mnoho-
četné rodiny Jana Renčína a Anny Jenyštové 
z Vysoké č. 12. Hned jak dosáhl tehdejší pl-
noletosti, oženil se v roce 1872 s Františkou 
(1851), dcerou souseda Josefa Sejkory a Te-
rezie Rypkové, chalupníků z č. 136. Do konce 
roku byl na  světě jejich první syn Jan Fran-
tišek. Nelze pochybovat o  tom, že v  jejich 
případě sehrály v  plánování dalšího života 
svou významnou roli právě rodinné vzory. 
Jeho polorodý bratr Jan Renčín už několik let 
v USA farmařil, stejně tak i další krajani. Dne 
15. 6. 1874 vystoupili Anton a Františka Ren-
čínovi s hošíkem Janem v New Yorku na ame-
rickou půdu a vydali se do nového domova. 
Sotva třicetiletý Anton se pustil do sedlače-
ní v obci s půvabným názvem Aurora. Mezi 
zdejšími osadníky byl jedním z  prvních Če-
chů. Od  svých příbuzných to ale neměl da-
leko, bratr Jan žil v nedalekém Sommersetu. 
Postupně přibývali v Aurorě další Češi, mezi 
nimi rovněž řada Antonových krajanů. V roce 
1880 zde žilo 118 rodin, do roku 1900 se je-
jich počet přehoupl přes 170. Největší nápor 
českých přistěhovalců se odehrál v 80. letech. 
Tehdy přijela dobrá desítka rodin: Pelinka, 
Hondl, Pittermann, Pirkl, Kvasnička, Štyndl, 
Schromm, Habermann, Broulík, Fisher, Du-
šek a další. 
Během prvních let v  Americe se do  rodiny 
narodili další dva potomci. V roce 1875 přišla 
na svět Rose a o sedm let později Anton Jo-
seph (1882). Minnesota zavedla v šedesátých 
letech povinnou školní docházku a  vznik 
venkovských jednotřídek, ve kterých se kla-
dl důraz na psaní, čtení a aritmetiku. Osm let 
navštěvovali školičku před vstupem do živo-
ta i mladí Renčínové. V  listopadu 1895 ode-
šel z  domova nejstarší Jan František. Oženil 
se se sestřenicí Mary Josephine Renčínovou 
(1874–1954), nejmladší dcerou strýce Jana. 
Rok na to vyvdali dceru Rose, a to za souse-
dova syna Franka Hudrlíka, který se rovněž 
narodil už v USA. Ještě několik let hospodaři-
li staří Renčínovi i mladí Hudrlíkovi ve stejné 
vesnici. V říjnu 1904 se oženil Anton Joseph 
s Mary Teresou Deml. A otec s matkou Fran-
tiškou se začali pomalu chystat na  odpoči-
nek s předáním majetku dětem. Rozloha An-

tonových polnosti musela být velmi slušná. 
Pozdější katastrální mapa z roku 1914 ukazu-
je mladého Antona jako vlastníka  240 akrů 
půdy, nejstarší John Frank držel 100 a  zeť 
Hudrlík 80 akrů. Dohromady téměř 130 hek-
tarů, vše pěkně vedle sebe. Šedesátník Anton 
s manželkou Františkou začali žít na výměn-
ku ve společné domácnosti u dcery Rose.
Poklidný venkovský život narušily v  dalších 
letech zprávy z  Evropy, kde vypukla v  létě 
1914 světová válka a  na  bojiště se vydalo 
i mnoho mladých mužů z příbuzenstva ame-
rických Čechů. I z Dlouhé Třebové jich padla 
čtyřicítka. Dva roky nato je opustila v  roce 
1916 matka Františka. Pohřbili ji na  katolic-
kém hřbitově Svaté trojice ve městě Litomysl. 
Na  jaře 1917 USA vstoupily do  války. Z  roz-
hodnutí vlády bylo zaregistrováno k armádní 
službě kolem 24 miliónů mužů, kteří se naro-
dili mezi roky 1872 a 1900. A to bez ohledu 
na to, kde přišli na svět a zda již byli držiteli 
amerického občanství. Potkalo to oba Anto-
novy syny i  zetě Hudrlíka. Mladí Renčínové 
za oceán s flintou nakonec nemuseli, skuteč-
ný odjezd na frontu se totiž řešil losováním.
Poslední roky Antonova života jsou plné 
otazníků, přesto dojemné. Válečná nervozita 
opadla, jenže byl sám a měl spoustu volné-
ho času. Žil v obci Owatona s vnučkou Mary 
Hudrlíkovou, která se v  únoru 1920 vdala 
za Franka B. Pirkla. V zápisu sčítacího komisa-
ře z téhož roku se uvádí, že ještě ani po pade-
sáti amerických letech neuměl anglicky. Kdo 
ví. Dne 23. 7. 1921 požádal o  vydání pasu 
k  cestě do  Evropy. Zda pětasedmdesátníka 
od  náročného výletu rodina zrazovala, či si 
vydechli, zda vyslyšel volání svých českých 
příbuzných, nebo jen chtěl strávit konec ži-
vota v kraji mládí, nelze zodpovědět. Byl nej-
mladší z desítky sourozenců, z nichž většina 
už snila svůj věčný sen. „Strýček z  Ameriky“ 
do Dlouhé Třebové skutečně dojel a pobýval 
na  výminku u  bratra, vdovce Ignáce Renčí-
na v  čp. 19. Ten se ale v  roce 1923 odebral 
na  pravdu Boží. V  domku pak hospodařil 
synovec Josef Renčín. Krátce po 80. naroze-
ninách si Anton vyšel do  Hylvát a  na  silnici 
jej zastihla 1. 2. 1926 mozková mrtvice. Po-
hřben byl v  Dlouhé Třebové vedle Ignáce 
a jeho ženy Anny. Do hrobky, kterou předtím 
nechal na své náklady zřídit. V Americe zane-
chal rodiny svých tří dětí, 12 vnuků a několik 
pravnoučat. 

Hana Havlová

pokračování rozhovoru z předchozí strany >

Jako znalci evropského varhanářství místní nástroj velice ocenili. Tím se možná dostáváme 
opět k otázce, co je na řetovských varhanách zvláštního nebo speciálního. Spolu s intimněj-
ším zvukem, který však stačí na to, aby naplnil loď kostela, by to bylo varhanní pleno, které 
je mistrně vyrovnané a přesto kontrastní na hlavním a vedlejším stroji. Dále je to vzhledem 
k velikosti nástroje poměrně pestrá paleta registrů: zejména přítomnost dvou velmi podob-
ných Gamby 8‘ a Salicionalu 8‘ na hlavním manuálu budí rozpaky. Originálně působí zmiňo-
vaný Schnarrbass, který má v pedálu své opodstatnění. Nezbývá než pozvat čtenáře a další 
„zvědavce“, aby navštívili tento po mnoha stránkách obdivuhodný nástroj a vyslechly jeho 
královský zvuk. 

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová. Manuál dříve



10

KULTURA A SPOLEČNOST / BŘEZEN 2021

VÝLETNÍ MÍSTO HABEŠ NA PARNÍKU
Před několika desítkami let bývalo běžným zvykem, pokud do-
volilo počasí, vydat se s celou rodinou do přírody a vycházku za-
končit malým občerstvením v nějaké výletní restauraci. Obyva-
telé Třebové tak využívali pohostinnosti Javorky, Kozlovského kopce 
nebo letoviska na Horách. Obyvatelé Parníka zase měli k tomuto úče-
lu výletní místo Habeš, s pěknou a oblíbenou lesní restaurací a oko-
lím, v zimním období, díky nedalekému můstku a vhodnému terénu, 
jako stvořené pro milovníky zimních sportů. 
O vznik tohoto malebného zákoutí se v době před druhou světovou 
válkou zasloužil Okrašlovací spolek v Parníku. Jeho členové vlastními 
silami přiložili ruce k dílu a na holé lesní planině vybudovali malou, 
leč útulnou dřevěnou chatu, osvětlenou několika velkými okny. Stav-
ba této chaty byla pro Parník pravděpodobně velkou událostí, neboť 
celá akce byla poměrně podrobně zdejšími fotoamatéry dokumen-
tována. Jak dodnes vzpomínají parničtí pamětníci, chata a celá tato 
lokalita získala svůj název od toho, že v době, kdy se chata stavěla, 
zuřila válka v Habeši (Etiopii). Před postavením této chaty prodávala 
pivo a  limonády turistům rodina Břeňova, žijící v nedaleké dřevěné 
chaloupce. Habeš měla dokonce řadu pohlednic, které bylo možné 
přímo na místě zakoupit. Jednalo se o klasické fotopohlednice, nej-
mladší z  nich pochází až někdy z  počátku 70. let 20. století. Habeš 
na  nich byla zachycena jako původní dřevěná chata, ale i  později, 
již se zděnou přístavbou. Zajímavostí je také pohlednice, na  níž je 
Habeš, již po přístavbě, zachycena na kresbě Otto Fuska. Vydána byla 
ve  čtyřech známých barevných provedeních. Habeš měla také svůj 
vlastní pivní tácek, rovněž s vyobrazením provozovny. Dnes se jedná 
o sběrateli vyhledávaný artikl. 
V  době svého vzniku byl zdejší areál, jak se tehdy říkalo, podobný 
lesnímu dvorci, dobře viditelný již z vlaku. Cestující bývali již na ná-
draží informování, o jaký objekt se jedná. K Habeši vedla také dobře 
přístupná cesta z Jelenice, využívaná občany našeho města, která se 
zde, v původní trase, však dnes již nenachází. Již zdáli poutala chata 
pozornost příchozích svojí červenou střechou. Dobový článek, popi-
sující chatu Habeš a cestu k ní, pocházející z roku 1941 uvádí: „Koneč-
ně jsme u cíle a jestliže se někdo přes mírné stoupání přece trochu 
zapotil, poskytne mu dobré občerstvení znamenitý likér a českotře-
bovské pivo nebo limonáda, vše vždy dobře chlazené i  s  dobrými 
zákusky. Na  abstinenty je také pamatováno, neboť nedaleko chaty 
pramení křišťálová voda, již lze snadno naplniti připravený kalíšek.“ 
Z Habeše byl krásný výhled na Třebovou, Parník, panorama Orlických 
hor, a dokonce až na Suchý vrch. Prvním nájemcem chaty, po jejím 
otevření, byl Ladislav Brokeš. Pro pohodlí hostů zde nescházelo rá-
dio, gramofon a  dřevěný krytý kuželník s  asfaltovou dráhou, tehdy 
údajně nejlepší v okolí. Venku vzniklo 40 stolků s 80 lavičkami. V dal-
ších letech, jelikož kapacita Habeše nestačila zájmu veřejnosti, došlo 
k provedení zděné přístavby s vyhlídkovou terasou, umístěné před 
stávající objekt, směrem k  Parníku. Také dosavadní dřevěný kužel-
ník byl nahrazen novým a  zděným. Venku vznikl betonový taneční 
parket a místo pro muzikanty. Konaly se zde vyhlášené taneční zá-
bavy a nedělní vycházky s hudbou. Dalším vedoucím chaty Habeš, 
již v  poválečném období, byl Tobiáš Tödl s  manželkou. Jednalo se 
o rodiče známé zdejší divadelní ochotnice Jarmily Vařečkové. Nájem-
cem Habeše byly tehdy RaJ Vysoké Mýto, za jehož působení, jak píše 
dobový tisk, byla Habeš „zcela zničena“. Na podzim roku 1965 byla 
Habeš opětovně uvedena do  provozu zásluhou členů zdejšího za-
hrádkářského spolku, za  finančního přispění dosavadního majitele, 
T. J. Lokomotiva, Česká Třebová. Tehdy se zde objevil nový vedoucí, 
parnický občan, Josef Rybka z Rejlova. Působil zde také jako hostin-
ský známý třebovský dentista František Sedláček. V  letech 1968 až 
1973 zde jako vedoucí působila Vlasta Lukešová, za  pomoci svého 
manžela Josefa. Na dobu prožitou na Habeši v únoru 2021 Josef Lu-
keš zavzpomínal: „Habeš byla otevřena celoročně. Objekt vlastnila 
zdejší T. J. Lokomotiva. Smlouvu s manželkou uzavírali pánové Aut-
erský a Mrkvička ze spořitelny, kteří byli ve výboru Lokomotivy. Dě-
lali jsme tam také různé akce, jako např. vepřové hody, oslavy svátků 
a  narozenin, byl tam i  nějaký školní sraz. V  suterénu bývala kuchy-
ně, kde se vařilo, a kotelna. Uvnitř potom výčep se šesti stoly, lokál 
s  další možností posezení a  šatna. Občas jsme také dole v  kuchyni 
s  manželkou přespali na  skládacích lehátkách. Bylo to ze soboty 

na neděli, o půlnoci se zavíralo, tak, abychom nemuseli běhat domů. 
O víkendech k nám pravidelně chodilo několik parnických důchodců 
na obědy. Do výčepu jsme brali českotřebovské pivo, po zrušení pivo-
varu potom Lanškroun. Občas jsem také objednal auto a zajeli jsme 
do Modré hvězdy na náměstí, k Mirkovi Kašparovi, pro sud Prazdroje. 
Ale to bylo občas. Jednou v  zimě si kluci z  Brázdova od  nás půjčili 
sáňky a šli skákat na můstek. Nic se   jim nestalo a sáňky to přežily. 
Jednou nás tam asi na 14 dní, když jsme tam s manželkou nemohli 
být, vystřídal Jindra Přívratský s manželkou Martou a Blaselovými.“
V roce 1973 se na Habeši objevila nová vedoucí Jarmila Peroutková 
z České Třebové. Zajímavou vzpomínku v únoru 2021 poskytl její syn 
Jan Peroutka: „Habeš brigádně provozovala moje matka Jarmila Pe-
routková za pomoci své rodiny. Tehdy již nepoužívaný kuželník slou-
žil jako skladiště harampádí. Tak jsme jej vyklidili a tak trochu ‚poloile-
gálně’, v období normalizace, jsme zde pořádali diskotéky, asi první 
ve  Třebové. Prostor tehdy ozvučoval třebovský Hifi klub a  prvním 
diskžokejem zde býval Petr Svoboda. Jinak restaurace Habeš byla 
místem, kde se setkávaly trampské kapely z celého města. Podnik byl 
vybaven také na tehdejší dobu populárním jukeboxem s tehdejšími 
hity.“ Z  dalších, kteří zde působili jako vedoucí, to byla Eliška Kalo-
vá, s níž zde působil František Jakubec, známý třebovský kulturista.
Kdy restaurace Habeš zanikla, se nepodařilo přesně dohledat. Muse-
lo to být někdy v  letech 1977–1978. Prázdný objet se tehdy stával 
útočištěm vandalů a mládeže z okolí. Vytlučená okna, zdevastovaný 
kuželník s ve zdi vyrytými nápisy a vše zarůstající nesečenou travou 
a bujnou, náletovou vegetací. O něco později se objektu ujal závod 
Potraviny, Česká Třebová, který provedl jeho rekonstrukci na  svoje 
rekreační středisko. Po  roce 1990 byla Habeš ještě příležitostně vy-
užita. Vzpomínám si na vzpomínkovou diskotéku, která se zde tehdy 
konala. Lavičky byly zcela zaplněny a i já jsem se jí, spolu s kolegyně-
mi ze svého tehdejšího pracoviště, samoobsluhy na  sídlišti Lhotka, 
zúčastnil. Areál tehdy ožil díky diskžokejovi Daliboru Salivarovi. Tato 
návštěva mi připomněla dětská léta, kdy jsem se  zde spolu s rodiči, 
jako chlapec objevil. Hrací skříň, dobrá červená limonáda, Tatranka 
a slané tyčinky mi dodnes zůstaly v paměti. 
V dalších letech, po likvidaci s. p. Potraviny byl objekt prodán soukro-
mému vlastníkovi a započala jeho postupná devastace, která bohu-
žel skončila demolicí budovy, provedené v lednu 2021. 

Martin Šebela

Výletní místo Habeš na Parníku

Pivní tácek
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MČR CDO 2020
V sobotu a neděli 7.–8. února proběhlo Mistrovství ČR CDO 2020 v hip hopových a disco-
dance sólech, a to distanční formou. Tanečníci Sportovního tanečního klubu Česká Třebová 
(Taneční škola ČT) si pod vedením zkušených trenérů připravili soutěžní vstupy. Ty jsme, na-
točené na video, spolu s přihláškami a registrací odeslali na náš sportovní svaz. Po celý víkend 
probíhalo mistrovství formou soutěžní přehlídky těchto vstupů formou online přenosu na re-
nomované sportovní internetové televizi TVCOM.
Účast a zájem o tuto soutěž byly překvapivé. 798 nejlepších tanečníků z celé České republiky 
se rozhodlo odpovědět na výzvu a utkalo se o prestižní tituly mistrů ve 14 kategoriích. Proto 
jsou i postupy do finálových i semifinálových kol MČR opravdu velkým úspěchem. Nejde však 
jen o výsledky, jde o ducha soutěživosti, hravost a lásku k tanci a pohybu, ta překonala ostych 
i strach a dala našim sportovcům novou naději a možnost rozvoje. Vítězem je proto každý, 
kdo se překonal a šel výzvě naproti. Každý, kdo porazil protivníka v sobě. Ocenění poroty je 
jen třešničkou na dortu, ale zároveň potvrzením správnosti cesty a směru, kterým se náš klub 
vydal. Každý úspěch je především motivací pro další práci a důkazem pro ostatní, že to jde.
A nemusí to skončit jen na MS. Přijetím prvního tanečního stylu Breakdance mezi olympijské 
disciplíny dokazuje, že naši borci se jednou mohou objevit i na olympiádě.

Výsledky HIP HOP:
1. místo – Prossa Martin (finále)
4. místo – Prossa Marek (finále)
5. místo – Kalousek Tomáš (finále)
7. místo – Špajsová Lenka (finále)
17.–18. místo – Linhartová Anděla
21.–22. místo – Jiroušková Ema
22. místo – Marčíková Nikola
23. místo – Kalábová Anežka
33. místo – Kabátová Petronika
38.–39. místo – Horská Sofie
39. místo – Krajová Sofie
40. místo – Škrabálková Kamila
42.–43. místo – Vavroušková Natálie
50. místo – Konkolová Eliška
69. místo – Dianová Sára

Výsledky DISCODANCE:
42.–43. místo – Pávíčková Ema
113–116. místo – Halamová Natálie
113–116. místo – Langrová Karolína
113–116. místo – Klazarová Nikola

MARTIN PROSSA OBHÁJIL TITUL MISTRA ČR
V neděli 8. února proběhlo Mistrovství ČR CDO 2020 v hip hopových sólech, a to distanční for-
mou. Už v minulém roce se Martinu Prossovi podařilo pro Sportovní taneční klub Česká Tře-
bová (Taneční škola ČT) titul vybojovat a získal nominace na ME a MS. Obě mistrovství však 
byla bez náhrady zrušena. Martinovi se letos podařilo tento titul obhájit a znovu si nominace 
vybojoval. Nebyl jediný, spolu s ním si nominace vybojovali i další tanečníci našeho klubu. 
Do doby, než náš sportovní svaz zveřejní oficiální nominační klíče, však další dílčí postupy 
zveřejňovat nemůžeme.
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KLUB ČERVENKA, Z.S.
2. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TULIPÁNY

11. 3. 2021 v 15:00–17:00 hod.
Kulturní centrum Česká Třebová, klubovna
Lektorka: Irenka Matysová
Pomůcky: šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potře-
by, na  1 tulipán budeme potřebovat: kan-
celářský papír na  šablonu listu, 1 obdélník 
3 × 21 cm na  stonek – zelený, 2 obdélníky 
7 × 14 cm (nebo 1 čtverec 14 × 14) na  list – 
zelený, 1 obdélník 7 × 12 cm na  květ – ba-
revnost dle vlastní volby, oboustranně lepicí 
páska šíře 15 mm, plastová slámka na  pití 
(bez kolínka je lepší), výplň na květ.
Lektorné: 50 Kč
POKUD SE DÍLNA NEUSKUTEČNÍ Z  DŮVO-
DU KARANTÉNY, NÁVOD-FOTOPOSTUP NA-
JDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH U DÍLNY 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz
Finančně podpořeno Pardubickým krajem.

O POHÁR PREZIDENTA  
CZECH DANCE ORGANIZATION
V  neděli 8. února se v  rámci MČR konala 
i  pohárová soutěž O  pohár prezidenta CDO 
v  hip hopových sólech, a  to distanční for-
mou. Sportovní taneční klub Česká Třebová 
(Taneční škola ČT) i  do  tohoto klání vyslal 
své zástupce. Přes velkou účast konkurence 
(30 tanečníků) se Sofii Krajové a Elišce Kon-
kolové podařilo probojovat do finále, a další 
Sofie, tentokrát Horská, vybojovala krásné 
druhé místo a s ním i stříbrnou medaili. Gra-
tulujeme.
2. místo – Horská Sofie (finále)
4. místo – Krajová Sofie (finále)
8. místo – Konkolová Eliška (finále)
11. místo – Škrabálková Kamila
18. místo – Vavroušková Natálie

TANEČNÍ ŠKOLA ČESKÁ 
TŘEBOVÁ NA MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽI
Nový formát soutěží není žádnou novinkou 
pro Taneční školu. Koncem prosince se zú-
častnila mezinárodní soutěže DANCE OSTRA-
VA GRANT PRIX 2020, kde nasbírala potřeb-
né zkušenosti. I  přes veškerá úskalí on-line 
soutěží získala krásné 2. místo v kategorii HIP 
HOP sólo.

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová 
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KULTURNÍ CENTRUM 
Vážení přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, 
že vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit le-
tošní ročník Bennewitz festivalu. 
U  ostatních akcí zůstávají zakoupené vstu-
penky platné i  v  nových termínech, a  to 
včetně sedadla a řady. Jelikož se situace stále 
mění, sledujte prosím pečlivě naše webové 
stránky, které se snažíme pravidelně aktu-
alizovat www.kcct.cz/program. Moc nám 
pomůžete, pokud si vstupenky ponecháte 
na nová data konání. Děkujeme za trpělivost 
a pochopení.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:  
AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY
DP Jaro 2020:
Smím prosit?... 23. 11. 2021
Skleněný strop – termín v jednání
Čapek – termín v jednání
Plný kapsy šutrů – 29. 4. 2021

DP Podzim 2020
Relativita – 25. 5. 2021
I muži mají své dny (BONUS) – 4. 6. 2021
Vzhůru dolů – termín v jednání
Rebelky (náhradní představení za  Šašek 
a syn) – 21. 9. 2021

Ostatní akce:
Karel Plíhal – termín v jednání
Můj báječný rozvod – termín v jednání

Sledujte prosím naše webové stránky 
www.kcct.cz/program

KRUH PŘÁTEL HUDBY:  
AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY
KPH 19/20 
Kalliope trio Prague – 1. 4. 2021

KPH 20/21 
Ostrý + Ježková + Mašek – 18. 5. 2021
Růžička +Rose Melody + Amadeus Kvartet – 
10. 6. 2021 
Špaček + Sekera – 30. 9. 2021 
Slavic trio – termín v jednání
Hošek + Hošková – termín v jednání
Mikolecká + Špičáková + Plocková – termín 
v jednání
Čepický + Kaňka + Klánský – 20. 5. 2021

Sledujte prosím naše webové stránky 
www.kcct.cz/program

ZEMŘELA VLASTA PREISLEROVÁ - PLOYHAROVÁ
Stalo se tak v  úterý 26. ledna den po  jejích 
93. narozeninách. Osobnost českého hudeb-
ního světa, operní pěvkyně, sopranistka Vlas-
ta Preislerová - Ployharová prožila více než 
dvacet let u nás v České Třebové.  Studovala 
na pražské konzervatoři u Vlasty Linhartové 
a v  Itálii u Giny Cigny. Její umělecká kariéra 
je spojena s  více než třicetiletým angažmá 
v  Olomouci a  zde se konal start   na  jeviš-
tě dalších předních českých divadel a  také 
do  zahraničí. „Olomoucká scéna byla v  té 
době ve  znamení „vlády“ skladatele a  diri-
genta Iši Krejčího. Byla to opravdu významná 
osobnost, velice ráda na  toto období vzpo-
mínám,“ říká Vlasta Preislerová po  více než 
půl století od těchto událostí.
Vlasta Ployharová byla skutečně vynikající 
pěvkyní.  Úspěch na  Mezinárodní pěvecké 
soutěži ve Francii jí otevřel řadu jiných bran 
do  pěveckého světa. Získala stipendium 
pro studium v italské Sieně, zpívala na mno-
ha koncertních i  operních pódiích. Zůstala 
členkou olomouckého divadla, ale hostova-
la na  všech našich operních scénách a  také 
v  zahraničí. Mezi uměleckým působením 
v  zahraničí nejde vynechat cestu do  New 
Yorku s Laternou magikou v roce 1964 –  byla 
zajímavá a atraktivní. Zde Vlasty Ployharová 
zpívala Antonii v  Hoffmannových povíd-
kách J. Offenbacha. Právě tato role  ji přived-
la  za oceán do Carnegie Hall, koncertní síně 
na Sedmé avenui v New Yorku.
Hudbě věnovala celý život a  hudbou žila 
také celá rodina. V roce 1972 se ve 44 letech 
podruhé vdala za  Františka Preislera, který 
v  té době působil v  olomouckém divadle, 
později působil v  Brně a  také v  zahraničí. 
V říjnu 1973 se jim narodil  syn František. V té 
době Vlasta, nyní již Preislerová, sehrála jed-
nu z největších životních rolí jako maminka 
syna Františka a trpělivě provázela jeho velké 
umělecké kroky. Jeho nasazení bylo neuvě-

řitelné. Od  jeho náhlého tragického úmrtí 
v  létě 2007 již uplynulo více než 13 let a ni-
kdy se s tím rodina nesmířila.
O  divadelním působení sopranistky Vlasty 
Preislerová - Ployharové  najdeme v encyklo-
pediích dlouhý výčet rolí. Uvedu např. Ma-
řenka (Prodaná nevěsta), Katuška (Čertova 
stěna), Rusalka, Panna Maria (Křičkovy České 
jesličky), Nedda (Komedianti), Massenetova 
Manon, Micaela (Carmen), Antonia (Hoff-
mannovy povídky), Zuzanka (Figarova svat-
ba), Bastienka (Bastien a Bastienka), Despina 
(Cosi fan tutte)…
Řada jejich rolí zůstala  uchována ve spoustě 
krabic plných krásných a  velkých fotografií 
i  na  zvukových záznamech. Video záznamy 
tehdy ještě nebyly…
Čest její památce!

Milan Mikolecký

YOUTUBE VYSÍLÁNÍ KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ – BŘEZEN 2021
3. 3. Středa 20:00 Jabkancová pouť 2007  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/EfWOsC__Bmo
5. 3. Pátek 20:00 Jabkancová pouť 2008  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/3A16sRWPZ-w
6. 3. Sobota 9:00 Přírodní zajímavosti 
filmová procházka po zajímavých místech regionu https://youtu.be/9zV4Sk11d2Q
10. 3. Středa 20:00 Jabkancová pouť 2010  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/3XqppfFq2Xs
12. 3. Pátek 20:00 Jabkancová pouť 2011  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/c2gXWf8iCmo
13. 3. Sobota 9:00 Velký swingový orchestr  
záznam z koncertu VSO z roku 2008 https://youtu.be/mTCZmWzqyaE
17. 3. Středa 20:00 Jabkancová pouť 2012  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/NOL9H3Cqufs
19. 3. Pátek 20:00 Jabkancová pouť 2014  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/s1EW4VpnGSY
20. 3. Sobota 9:00 Velký swingový orchestr  
záznam z koncertu VSO z roku 2009 https://youtu.be/t2ySCiLkFik
24. 3. Středa 20:00 Jabkancová pouť 2015  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/zZkU7RmOJUs
26. 3. Pátek 20:00 Jabkancová pouť 2016  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/QRev3VUNbsI
27. 3. Sobota 9:00 Velký swingový orchestr  
záznam z koncertu VSO z roku 2010 https://youtu.be/kVDUQ4RkzD4
31. 3. Středa 20:00 Jabkancová pouť 2017  
záznam z Jabkancové pouti v České Třebové https://youtu.be/sV5U43qnXRQ

Českotřebovský zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla 

je 14. března 2021.
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
Sídlo redakce je v Městské knihovně 

Česká Třebová.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Provoz knihovny a poskytování služeb od-
povídá platným nařízením. V případě uza-
vření knihovny pro veřejnost nabízíme 
možnost zapůjčení předem objednaných 
knih, časopisů i  her přes výdejní okénko 
nebo rozvoz knih. Vracení je možné do 
biblioboxů.
Pro aktuální informace sleduj-
te knihovnu na  Facebooku, stránky 
www.moderniknihovna.cz, psát můžete 
na  info@moderniknihovna.cz nebo volejte 
732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

PŮJČTE SI ZÁŽITKOVÝ BATŮŽEK A VYDEJTE SE S DĚTMI ZA POZNÁNÍM
Hledáte zajímavý program na odpoledne nebo celý víkend, který vás s dětmi společně zaba-
ví? Půjčte si v městské knihovně některý ze Zážitkových batůžků, které pro vás knihovnice 
nově připravily.
Zážitkový batůžek je plný her, knížek, pracovních listů, tipů na  výlety, nápadů, zajímavostí 
a návodů na různé aktivity, ke kterým nepotřebujete ani připojení k  internetu, ani jiné po-
můcky, vše potřebné objevíte uvnitř. Takže si stačí vzít batoh na záda a můžete vyrazit pozná-
vat přírodu i věci okolo nás. Zážitkové batůžky nejsou jenom zábava, ale i nenásilná forma 
poznávání, hravého učení, pokusů a získávání nových informací.
Od začátku března bude k zapůjčení batůžek plný dinosaurů a batůžek z hmyzího království. 
Postupně však budou přibývat další, které vás zavedou třeba na cestu okolo světa, do říše 
ptáků, do  dalekého vesmíru nebo budete zkoumat stromy či počasí. Některé aktivity jsou 
vhodné na doma, jiné vás naopak povedou na výlet do přírody.
Obsah každého batůžku je vždy překvapením. U žádného z nich se však nebudete nudit ani 
chvilku. 
Na jednu průkazku je možné si půjčit pouze 1 batůžek. Výpůjční doba je 31 dní, a pokud si 
batůžek nezamluví jiný čtenář, lze výpůjční dobu až 2× prodloužit.  Zážitkové batůžky najdete 
snadno v našem on-line katalogu https://vufind.katalogknih.cz/. 

KNIHOVNA FUNGOVALA V ROCE 2020 V JINÝCH PODOBÁCH NEŽ DŘÍVE
Před rokem jsme psali o tom, že knihovna je místem setkávání, vzdě-
lávání a zábavy. Vývoj v prvních dvou měsících roku 2020 to potvr-
zoval. Trend počtu registrací byl meziročně vyšší a podařilo se nám 
uspořádat opravdu velký počet akcí. Zvali jsme vás, ať se u nás potká-
te se svými přáteli. Bohužel s epidemií covid-19 přišlo množství ome-
zení, rušení akcí a vynucené uzavření prostor knihovny pro veřejnost. 
Každé nové opatření jsme vyhodnotili a snažili se nabídnout formu 
služeb, která nebude odporovat protiepidemickým opatřením. Aby 
se z března nestal měsíc nečtenářů, jako jedna z prvních knihoven 
v ČR jsme navázali spolupráci se skauty, s jejichž pomocí jsme zajistili 
donášku knih lidem domů. Na podzim jsme začali s rozvozem, kte-
rý zajišťují pouze zaměstnanci knihovny. Několik týdnů bylo možné 
provozovat i výdejní okénko, které bylo hojně využíváno. Nové způ-
soby distribuce vyžadovaly výrazné změny v  logistice i  knihovnic-
kých procesech. Všechny objednávky bylo možné zadávat on-line 
nebo telefonicky.
Svoji neocenitelnou úlohu v celém roce sehrály oba naše biblioboxy. 
Bez nich by nebyl vůbec představitelný oběh dokumentů. I  za nej-
přísnějších omezení bylo možné vracet dokumenty 24 hodin denně, 
včetně víkendů. Tyto dokumenty bylo možné dávat zpět do oběhu 
a při krátkých obdobích úplného otevření netrpěl provoz přetížením 
z důvodů akumulace obrovských objemů vracených dokumentů. 
Čas, kdy do prostor knihovny nemohla veřejnost, jsme využili nejen 
k pravidelné revizi celého fondu, ale také k vylepšení mobiliáře. 
V roce 2020 bylo pro českotřebovskou veřejnost zakoupeno a zpra-
cováno celkem 4 776 nových dokumentů k vypůjčení. Kromě klasic-
kých dokumentů knihovna půjčuje také e-knihy, e-čtečky, tablety, 
časopisy a noviny. Stále rostoucí oblibě se těší audioknihy s 1830 titu-

ly v nabídce. Pro ukrácení volného času nabízíme přes 400 deskových 
a společenských her.
Do knihovny se zaregistrovalo 2 417 osob, z toho 719 dětí do 15 let. Fy-
zických návštěv bylo 30 545. Počet návštěv webových stránek knihov-
ny vzrostl z 15 066 na 41 062. Celkově jsme provedli 93 157 výpůjček.
Celkové výsledky ve  standardních statistických ukazatelích pande-
mie ovlivnila opravdu zásadně.
I přes velmi nedlouhý čas, kdy knihovna mohla fungovat bez ome-
zení, se nám podařilo uspořádat 124 akcí s návštěvností 2 242 osob. 
V létě se poprvé uskutečnila akce Pikniková knihovna a odehrála se 
dvě představení Listování v městském parku Javorka. Naše pozvání 
přijala také oblíbená spisovatelka Marcela Mlynářová.
Navzdory pandemii jsme neustrnuli ani v  zavádění nových služeb. 
Pravděpodobně jako jediná knihovna v ČR jsme vyslyšeli četná přání 
uživatelů a nabízíme možnost přenesení čtenářského průkazu do ap-
likace Stocard.
Na pozadí „běžného provozu“ probíhala také realizace projektů kre-
ativní dílny a vzdělávacích robotů, na které jsme získali dotaci od Mi-
nisterstva kultury ČR v celkové výši 216 000 Kč. Šlo o nákup plotteru, 
3D tiskáren, transferového lisu, počítačů a stavebnic mBot a ozobotů. 
Na podzim jsme získali další 3D tiskárnu díky zapojení do projektu 
Průša pro školy. Našli jsme si i čas na přípravu lekcí, ve kterých techni-
ku budeme využívat při vzdělávacích akcích pro děti a dospělé. 
Již delší dobu jsme plánovali také vznik pracovního sešitu pro pod-
poru čtenářství u předškolních dětí. Uzavření knihovny tento projekt 
urychlilo a na podzim jsme dokončili Knížkohraní s Edou, které si stá-
le můžete zakoupit.

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Objednání knih, audioknih, deskových her 
a časopisů je možné přes formulář na strán-
kách knihovny nebo telefonicky. 
Jakmile bude vše nachystané, pošleme vám 
SMS zprávu s číslem objednávky. 
Připravenou objednávku si poté můžete při-
jít vyzvednout v  uvedenou dobu na adrese 
Smetanova 173:
• pondělí až čtvrtek 8:00–18:00 hodin,
• pátek 8:00–13:00 hodin.
Výdejní okénko na pobočce Parník:
• středa 13:00–18:00 hodin.
Zvoňte na zvonek u dveří. Přes výdejové 
okénko můžeme vydávat pouze předem ob-
jednané knihy. Nelze tedy na místě provádět 
objednávku. Zážitkový batůžek / ilustrační foto: Hana Sychrová
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MĚSTSKÉ MUZEUM 
Muzeum a  TIC jsou na  základě platných 
protiepidemických opatření až do  odvo-
lání uzavřeny. 
Jakmile to bude možné, rádi opět přivítáme 
návštěvníky nejen v expozicích, ale i na pra-
videlných seminářích, přednáškách a dalších 
akcích.
Badatelna je v  provozu, dotazy jsou vyřizo-
vány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo 
prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA: 
NEOPRAŠUJEME! 
Zpřístupněna bude po  rozvolnění protiepi-
demických opatření a  potrvá do  23. května 
2021.
Výstava představí soubor restaurovaných 
sbírkových předmětů za  posledních dvacet 
let. 
Změny a  aktuální informace naleznete 
na  www.mmct.cz nebo https://www.face-
book.com/mmctcz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Městské muzeum Česká Třebová bude 
v období letních prázdnin pořádat příměst-
ský tábor s  názvem Vynálezy, které nám 
usnadnily život. Tábor pro děti od  ukonče-
né 1. třídy do 12 let se uskuteční v  termínu 
12.–17. července 2021. Náplní tábora bude 
seznámení dětí s  řemesly, návštěvy zajíma-
vých míst a  muzeí v  okolí České Třebové. 
Cena je 1500 Kč a  zahrnuje pojištění, pro-
gramy, materiál, cestovné, obědy a  svačiny. 
Přihláška bude zveřejněna na www.mmct.cz 
od 1. 4. 2021. Bližší informace na webových 
stránkách a facebooku muzea. Dotazy smě-
řujte na mail sediva@mmct.cz. 
Změna programu vyhrazena vzhledem k epi-
demiologické situaci a nařízením Vlády ČR. 

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

TRADICE LIDOVÝCH PLESŮ PŘERUŠENA

Po padesáti dvou letech byla letos přerušena tradice pořádání Lidových plesů v České Třebové. Mezi pamětníky prvních ročníků patří Václav 
Jelínek, ale i Václav Koníček. Lidové plesy postupně zaplnily téměř všechny sály v České Třebové s tím, že první ročníky se konaly v Lidovém 
domě, tedy v budově, která Lidové straně patřila (chybou v devadesátých letech se ji nepodařilo získat zpět v restituci). Mnoho ročníků se 
konalo Na Horách a od roku 2008, kdy se jednalo o 40. ročník, se Lidový ples konal v Národním domě. 
Troufneme si tvrdit, že tento ples získal slušné renomé, a nebylo těžké vstupenky na ples vyprodat. Součástí plesu je vždy předtančení, ale 
i doprovodný program všech možných žánrů, možná si vzpomínáte na módní přehlídku, vystoupení bublináře, Beatles revival, Velkého i dět-
ského swingového orchestru či Komorního orchestru Jaroslava Kociana, k vidění byla ohňová show, vystoupení leteckých modelářů a mnoho 
dalšího. 
Ples často navštěvovaly osobnosti regionu i celostátní politiky a nejednou byl na plese přítomen i předseda strany. Že na ples zavítá senátor 
Šilar, europoslanec Zdechovský nebo náměstek hejtmana Roman Línek je víceméně tradicí. Součástí plesu byla vždy bohatá tombola s cena-
mi, které díky sponzorům mnohonásobně převýšily tržbu, jež z losů do tomboly je. 
Poslední roky je ples pořádán ve spolupráci s Koalicí pro Českou Třebovou, i když většinu organizační práce má stále osvědčená sestava lidí. 
Zašlo by si uvést jmenovitě, ale to pak vede k tomu, že na někoho zapomeneme, a tak děkujeme všem, kteří nám pomáhají a pomáhat v příš-
tích ročnících jistě budou. Proč ale vzpomínáme? I proto, že každým rokem měl ples také charitativní část, kde jsme předávali část výtěžku ple-
su na dobročinné účely (ZŠ Praktická, Červený kříž, Dětský domov v Žichlínku atd.). I přesto, že se ples letos nekoná, rozhodli jsme se jako MO 
KDU-ČSL podpořit výtěžek tříkrálové sbírky 3 000 Kč a alespoň tímto způsobem si připomenout, že jsme ples pořádali i za účelem podpory 
dobré věci. Také nás těší, že roste v patě organizátorů již další generace, která jistě dotáhne tradici Lidových plesů nejméně do stého ročníku. 
Věříme, že se s vámi ve zdraví uvidíme v roce 2022, tedy na 53. Lidovém plese.
Za MO KDU-ČSL 

Miroslav Tesař, Jiří Vencl

ZEMŘEL PAN FRANTIŠEK ŠPIČÁK Z KOZLOVA 
Na začátku února nás zastihla smutná zpráva. V požehnaném věku nedožitých 86 let odešel 
navždy pan František Špičák, kozlovský vlastenec, který patřil k základním „stavebním kame-
nům“ zdejší společnosti. Byl nejstarší ze tří dětí, měl bratra a sestru. V mládí jim brzy zemřela 
matka a František byl jejich velkou oporou. Pracoval v Armaturce na Parníku v České Třebové. 
Byl ženatý, s manželkou vychovali tři děti. V Kozlově bydlel v půvabné roubence, která byla 
původně postavena jako škola pro místní děti, tzv. „stará škola“ při hlavní cestě v obci. 
Byl neobyčejně obětavý pro rodinu i pro společnost. Zajímalo ho vše, co se týkalo Kozlova 
a jeho obyvatel, byl dobrým rádcem i pomocníkem. Významně se zasloužil o prosperitu obce. 
Mimořádně pracovitý, nevynechal žádnou brigádu pro obec. Několik let byl veřejně činný 
v  Místním národním výboru Kozlov a  pracoval i  v  Červeném kříži. Byl členem Sboru dob-
rovolných hasičů v  Kozlově. Za  dlouholeté dárcovství krve obdržel Plaketu profesora Jana 
Jánského.
Později se odstěhovali do České Třebové, přesto se však stále vracel, a to jakmile počasí do-
volilo, většinou pěšky nahoru i dolů. Většinu důchodu tak strávil v milovaném Kozlově prací 
na půvabné zahrádce u svého domku. Obětavě se staral i o široké okolí. Při cestě kolem bylo 
potěšením prohodit s ním pár vět, pochválit mu růže a další květiny i přepečlivé záhony bram-
bor a zeleniny, o něž sám pravidelně pečoval. 
Díky své dobré paměti byl svědkem zajímavých starých časů, událostí a  příhod se všemi 
podrobnostmi ze života občanů obce. Velmi nám pomohl svými vzpomínkami s přípravou 
výstavy Jak bývalo v Kozlově v r. 2017. Všem nám bude chybět. Pamatujme si ho tak, jak je 
zvěčněn s milovaným psem Maxem na nádherném snímku pana Zdeňka Jasanského, jemuž 
děkujeme za potěšení, které jeho obrázek přináší. 

Jana Vejdovská 
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O SV. PROKOPU
Když jsem před lety nastoupila do  muzea 
a  procházela sbírkový fond, nalezla jsem 
fragment sochy, přesněji řečeno hlavu svět-
ce s  mitrou. Hlava nesla zbytky polychro-
mie. Socha, ke  které kdysi patřila, byla tedy 
bezesporu barevná. I  přesto, že se jednalo 
o  zlomek původní sochy, bylo z  tváře znát, 
že ji tesaly ruce zručného sochaře. Nicméně 
předmět byl bez nálezových okolností. Ne-
bylo u něj uvedeno, kdy a odkud se do sbírky 
dostal či z  jaké sochy hlava pocházela. Jeho 
původ zůstával nejasný.
V  roce 2004 se mi dostala do  rukou kopie 
fotografie sochy sv. Prokopa, která stáva-
la na  okraji obce Skuhrov u  silnice směrem 
na  Lanškroun. Kopie nebyla příliš kvalitní, 
ale i  tak z  ní bylo možné leccos vyčíst. A  ta 
světcova tvář mi byla povědomá. No jistě, ta 
hlava v naší sbírce! Tak se mi tenkrát podařilo 
dát světci jméno a jasný byl i původ předmě-
tu. Dosud však nevíme, za  jakých okolností 
se do muzea dostal. 
Než si popíšeme zaniklou sochu s  jejími 
atributy, připomeňme si, co o  světci říkají 
legendy. Narodil se kolem r. 970 v  Chotou-
ni. Vzdělání získal na Vyšehradě ve  škole se 
slovanským jazykem. Byl ženatý a  měl syna 
Jimrama. Později se stal benediktinským 
mnichem v klášteře v Břevnově a po vyvraž-
dění Slavníkovců žil jako poustevník v jeskyni 
v Dalejích u Jinonic. Když do jeskyně vstoupil, 
prý z ní vylétli čerti. Později odešel do lesnaté 
krajiny v Posázaví, kde žil asketickým životem 
a tvrdě pracoval, mýtil les a obdělával půdu. 
Kolem jeho poustevny vznikla mnišská osa-
da, z níž se vyvinul Sázavský klášter. Prokop 
se stal jeho prvním opatem. 
Podle legendy byl lidmi spatřen, jak oře s čer-
tem zapřaženým do pluhu a popoháněným 
křížem ve  světcově pravici. Brázda, kterou 
prý takto vyoral mezi Chotouní a Sázavou, je 
dodnes ještě místy patrná. 
Sv. Prokop je uctíván jako ten, který v  du-
chovním boji zvítězil nad silami temna. Pro-
to bývá zobrazován se spoutaným   ďáblem 
na řetězu, nebo jak oře s čertem. Sv. Prokop 
je patronem Čech, horníků, rolníků a ochrán-
cem před silami zla.
Ale zpět k soše sv. Prokopa ve Skuhrově. K je-
jímu vzniku se váže pověst. Ta vypráví o zá-
chraně jakéhosi rolníka jménem Prokop toto: 
„Když jednou jel ze Skuhrova s plnou fůrou 
obilí, koně se nějak podezřele uhnuli na kraj 
srázu, až vůz sjel ze silnice a převrhl se. Rol-
ník, křestním jménem Prokop, byl horlivým 
ctitelem svého patrona. V dobách tísně, sta-
rostí a zármutku se obracel jen a jen k němu 
o pomoc. I tentokrát se v těžké chvíli k němu 
přichýlil a  vyřkl: „Svatý Prokope, smiluj se!“ 
Svatý Prokop ho vyslyšel. Nic se mu nestalo. 
Bez zranění vyvázli i koně. Však na podstavci 
nechal rolník vytesat tři obrazy ze světcova 
života. Na  jedné straně, jak oře s  ďáblem, 
na druhé vyhání čerty, na třetí se vůz s koň-
mi a s rolníkem valil ze stráně dolů. Světcova 
postava na  podstavci v  životní velikosti dr-
žela na  řetězu čerta.“ (V. Z. Hackenschmied, 
Na besedě, 1928).

Tento popis sochy odpovídá realitě. I  dnes 
na  dochovaném (ale značně poškozeném) 
trojbokém podstavci s  okosenými nárožími 
vidíme zmíněné dva reliéfy ze života sv. Pro-
kopa a  jeden další (velmi poškozený) zná-
zorňující vůz s koňmi. Reliéfy jsou rámovány 
kartušemi s  květy v  rozích. Podobné řešení 
podstavců najdeme u  soch sv. Kateřiny, sv. 
Barbory a sv. Jana Nepomuckého kolem kos-
tela sv. Jakuba v České Třebové a u soch sv. 
Jana Nepomuckého a  sv. Jana Sarkandera 
v Lanškrouně.
Na  dochovaném vyobrazení zničené sochy 
vidíme světce v  dynamickém postoji, oble-
čeného v opatském rouchu s mitrou na hla-
vě. V  levé ruce svíral knihu (odkaz na řeholi 
sv. Benedikta), v pravé držel na řetěze ďábla, 
kterého ještě pravou nohou zašlapával. 
O  soše sv. Prokopa se nám zachovala ještě 
jedna pověst. „Za  francouzských válek byl 
po čase nedostatek pravidelného vojska. Ne-
zbývalo nic jiného než nařídit, aby se muž-
ští poddaní jednotlivých panství dostavili 
do svých stanovených měst k vojenské pro-
hlídce. Po prohlídce se pak obrana z našeho 
kraje shromáždila v  Chocni, odkud se mělo 
postupovat dál proti nepříteli.
Jistý lanškrounský řemeslník šel k prohlídce 
do Ústí. Na světě nikoho neměl, byl sám jako 
kůl v  plotě. Celé své jmění, jedenáct duká-
tů, si nesl s sebou. Stoupal Jilovicí po silnici 
vzhůru na  Hřívu. Když došel k  soše sv. Pro-
kopa před Skuhrovem, klekl a  prosil patro-
na o  ochranu v  těžkých dobách, které ho 
bezesporu čekaly. Při tom ho také napadlo, 
aby si dal svých jedenáct dukátů sv. Proko-
pu schovat. Ohlédl se na  všechny světové 
strany, a když nikde nikdo, ani živáčka, vylezl 
na podstavec, sáhl do opatské čepice sochy 
a pod listí v ní napadlé uložil míšek s dukáty. 
Nápad považoval za boží vnuknutí. Velmi se 
mu ulehčilo a šel spánembohem dál po Hří-
vě ke Skuhrovu, Knapovci a do Ústí.
Svatý Prokop ho dobře chránil, a  tak vojnu 
šťastně přestál. Zdráv se vracel domů. Po ce-
lou cestu mu tlouklo srdce nedočkavostí 
a zvědavostí, budou-li peníze na svém místě, 
tam, kam je dal. Došel až k soše, smekl čepici 
z hlavy, udělal kříž, rozhlédl se kolem a hup, 

už byl na podstavci. Sahal, šmátral a tu jaká 
radost! Pod listím byl míšek s penězi tak, jak 
ho tam dal. Tíže jako kámen se mu svalila ze 
srdce. Poklekl a vroucně děkoval sv. Prokopu 
za ochranu svého života, zdraví i peněz, kte-
ré se mu teď náramně hodily.“ (V. Z. Hacken-
schmied, Na besedě, 1928).
Kromě zmíněných pověstí najdeme v  litera-
tuře ještě další zmínky o soše sv. Prokopa. Jan 
Tykač si v  Českých povídkách (1882) všímá 
podobnosti skuhrovské sochy se sochami 
kolem českotřebovského kostela. Autorská 
dvojice Josef Cibulka a Jan Sokol v Soupisu 
památek historických a  uměleckých v  okre-
su Lanškrounském (1935) sochu popisuje 
a  datuje do  1. poloviny 19. století. Dovolila 
bych si ale tuto dataci posunout proti toku 
času někam do  18. století. Zničena byla asi 
po 2. světové válce. Zbyl jen podstavec, který 
v současnosti nese kovaný kříž se stylizova-
ným tělem Krista z dílny Františka Bečky.
Hlava sv. Prokopa je dnes uložena v  depo-
zitáři Městského muzea Česká Třebová, kde 
v míru spočívá hned vedle hlavy pohanské-
ho boha Neptuna z rybníčku v Javorce. I jeho 
socha kdysi přišla o  hlavu, která se naštěstí 
dochovala. Co k tomu říci závěrem? Snad, že 
bych si přála, aby sochy neztrácely hlavu. A li-
dem bych v této době popřála totéž.

Jana Voleská, městské muzeum

Fragment sochy sv. Prokopa, 
Sbírka Městského muzea Česká Třebová, 18. století

Fotografie ještě kompletní sochy sv. Prokopa. 
Rathsdorf. In: Der Schönhengstgau [online]. [cit. 14. 2. 2021]. 
Dostupné z:  http://schoenhengstgau.eu/c/archiv?B=/lkr/
rathsdorf/rathsdorf.4

Aktuální stav, dochovaný podstavec s kovaným křížem 
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Dne 17. března 2021 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás  
navždy opustil  
pan Václav Horka. 
S láskou vzpomíná 
rodina

Dne 18. února 2021 
uplynulo 10 let od úmrtí 
pana Milana Prejslera.
Vzpomíná maminka, 
bratr František  
a ostatní příbuzní.

Dne 10. března 2021 
uplyne 2. smutný 
rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustila 
naše drahá manželka, 
maminka, babička 
a prababička paní Anna 
Zdena Čapková.
Děkujeme všem, kdo 
si spolu s námi tiše 

vzpomenou.
Vzpomínají: manžel a dcery s rodinami

Dne 21. března 2021 
uplyne 16 let, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý tatínek, dědeček, 
pan Ludvík Najman.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
S láskou vzpomíná vnuč-
ka Adéla s rodinou a sy-

nové František, Zdeněk a Ludvík s rodinami.

Dne 31. ledna 2021 
uplynulo devět let 
od úmrtí našeho 
manžela a tatínka, pana 
Josefa Racka.
S láskou vzpomínají 
Naďa a Alice.

Dne 24. března 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababič-
ka, paní Květoslava 
Pachlová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají: dcery a syn s rodinami

„Kdo Tě znal, v dobrém 
vzpomene, kdo Tě měl 
rád, nikdy nezapome-
ne.“
Dne 28. února 2021 
uplynul 1. smutný rok, 
co nás navždy opustila 
paní Květa Kuchařová.

S láskou stále vzpomíná dcera Dana  
a syn Milan s rodinami.

Dne 18. března 2021 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Hana Kohutová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají: Oskar, manžel, Milan, syn s rodi-
nou, Roman, syn s rodinou, ostatní příbuzní

Dne 4. března 2021 
uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Zdeněk Köhler.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
S láskou vzpomíná man-
želka, syn a vnučka.

Dne 23. ledna 2021 uplynulo 8 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
drahý tatínek, strýc a dědeček,  
pan Svatopluk Čech.
Dne 7. března 2021 uplyne 1. smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, teta, sestra, 
babička a prababička, paní Miloslava 
Čechová.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Svatopluk, Miroslav a Ra-
dovan, synové s rodinami, Hana, sestra 
s rodinou, ostatní příbuzní.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Vzpomeňte s námi na výročí úmrtí 
pana Františka Lukáše  
a paní Jiřiny Lukášové.
Paní Jiřina Lukášová zemřela dne 
10. března 2012. Je to 9. výročí úmrtí 
a dne 30. září by se dožila 86 let.
Pan František Lukáš zemřel dne 2. dub-
na 1989. Je to 32. výročí úmrtí a dne 
27. března by se dožil 101 let.
Děkujeme rodina.

Dne 1. března 2021 
uplynou tři smutné roky 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička, 
paní Otilie Robová.
Děkujeme všem za ti-
chou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 9. března 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
Karel Bělka.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Vzpomínají manželka Jitka, dcera Jitka 
s rodinou a syn Karel s rodinou.
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Dne 19. března 2021 
uplyne 2. smutný rok 
od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše dra-
há maminka, švagrová, 
teta, babička a praba-
bička, paní Květoslava 
Mužíková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-

mínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 28. března 2021 
uplyne 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatí-
nek a dědeček,
pan Josef Pácl.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
Vzpomínají: manželka 

Jaroslava, synové Petr a Josef s rodinami.

Dne 11. března 2021 
uplyne 18 let od úmrtí 
paní Zdeňky Řehořové.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou vzpo-
mínku.
Vzpomínají syn Michal 
s rodinou, dcera Zdeňka 
s rodinou.

Dne 25. března 2021 
uplyne 30 let od úmrtí 
našeho drahého manže-
la, tatínka a dědečka, 
pana Josefa Tesaře.
12. června 2021 si při-
pomeneme 90. výročí 
od jeho narození.
Děkujeme všem, kteří 
mu s námi věnují tichou 

vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami.

Dne 7. března 2021 
uplyne 10 let od úmrtí 
pana Zdeňka Marka.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
Vzpomínají synové Jiří 
a Zdeněk s rodinami.

Měl jsem Vás rád, chtělo 
se mi žít. Přišla zlá 
nemoc a já musel odejít.
Dne 18. března 2021 
uplyne 5 roků  
od úmrtí drahého  
manžela a tatínka, pana  
Stanislava Stránského.

S láskou vzpomíná manželka Jarča a děti 
s rodinami.

Dne 29. března 2021 
uplynou 4 roky od chví-
le, kdy nás navždy opus-
til náš drahý tatínek, 
bratr a dědeček, pan 
Josef Hrazděra.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Maminky neumírají, jen 
usnou, aby se každé ráno 
probouzely v srdcích 
svých dětí.
Dne 10. března 2021 
uplyne 2. smutný rok, kdy 
nás navždy opustila naše 
maminka a babička, paní 
Ludmila Marešová.
S láskou vzpomínáme 
a děkujeme všem, kdo 

spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
Dcery Lenka a Hana s rodinami.

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány 
v Českotřebovském zpravodaji 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 ve zpra-
vodaji je stanovena na 200 Kč.

ÚMRTÍ
Zdeněk Vondra, 91 let, Česká Třebová
Karel Vágner, 73 let, Třebovice
Zdeněk Bárta, 65 let, Česká Třebová
Vladimír Jansa, 97 let, Česká Třebová
Karel Pucholt, 79 let, Česká Třebová
Ludmila Pakostová, 73 let, Semanín
Josef Kysela, 83 let, Česká Třebová
Mgr. Marie Glaserová, 75 let, Česká Třebová
Aleš Novotný, 61 let, Dlouhá Třebová
Václav Horák, 78 let, Česká Třebová
Vlasta Lancová, 92 let, Česká Třebová
Jana Vavreinová, 79 let, Česká Třebová
Milada Kovářová, 90 let, Česká Třebová
Géza Orosz, 86 let, Česká Třebová
Anna Tajstrová, 76 let, Česká Třebová
Otakar Friml, 95 let, Česká Třebová
Adolf Macek, 75 let, Česká Třebová
Jaroslav Pirkl, 82 let, Česká Třebová
Adolf Pachl, 89 let, Česká Třebová
František Špičák, 86 let, Česká Třebová
Miloslav Přívratský, 67 let, Česká Třebová
Ján Zubrický, 74 let, Česká Třebová
Eliška Hanusová, 86 let, Česká Třebová
Josef Duša, 93 let, Horní Sloupnice
Věra Fišarová, 94 let, Česká Třebová
Lubomír Dvořák, 64 let, Česká Třebová
Božena Frajdlová, 78 let, Semanín
Stanislav Bican, 72 let, Opatov
Milan Tesař, 75 let, Česká Třebová
Michal Málek, 74 let, Česká Třebová

Vzpomínáme.

OHLÉDNUTÍ – LEDEN V DOMOVĚ PRO SENIORY
Leden bývá klidnějším měsícem, po hektickém prosinci plném předvánočního shonu. Letošní 
leden s sebou ale přinesl nečekané situace, kdy se práce a rutina změnila v poslání. V Domově 
došlo ke zhoršení epidemiologické situace, s jejímiž následky jsme se museli operativně vy-
pořádávat. Bohužel součástí situace byla i úmrtí. 
S každým, kdo nás v Domově opouští, odchází příběh, vzpomínky, zkušenosti. Za každýma 
očima, které pomalu ztrácí svoje světlo, vidíme syny a dcery, vnoučata, manžely, manželky. 
Vidíme i jejich rodiče, jejichž odkazem senioři jsou, vždyť i oni byli jednou milovanými dětmi, 
pro které chtěli rodiče jen to nejlepší. Staráme se o ně do jejich posledního výdechu, držíme 
je za ruku ve chvílích nejtěžších. Balancujeme na hraně chladné profesionality, která nás nutí 
obstarat další stovku uživatel Domova. Zároveň nelze nebýt člověkem a nepobrečet si nad 
ztrátou osoby, kterou vídáme v práci každý den. V jejich poslední chvilce jsou si všichni rovni. 
Bez ohledu na odkaz, povahu, životní úspěchy a propady. Nejsme jejich rodina, a přesto zů-
stanou v našich vzpomínkách a každý jeden tu bude chybět. Čest jejich památce!
Doufáme, že brzy bude lépe a život se vrátí i v Domově zpět do zajetých kolejí. Vždyť jsme si 
je budovali celý minulý rok a přesto, že do stavu před kovidem nás čeká ještě dlouhá cesta, už 
jsme se po ní naučili chodit. 
Těšíme se na  jaro a na hudební koncerty pod balkony, pokud nám vládní nařízení umožní 
zpívat. Těšíme se na pana Skalického, Zoubka a  Jabkancové Šlapeto, které si dovolím pro-
střednictvím těchto řádků od seniorek pozdravovat. A snad navážeme na vynikající spoluprá-
ci i s ostatními hudebníky, kteří se loni v Domově zúčastnili koncertů pod balkony také. Brzy 
na viděnou.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO VIOLONCELLISTY DOMINIKU WEISS HOŠKOVOU A JIŘÍHO HOŠKA 
PŘED BŘEZNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Měla jste v dětství jinou možnost než po-
kračovat v otcových šlépějích?
D. V. H. Už jako malé miminko mě rodiče dá-
vali občas spát do  violoncellového futrálu. 
Tátovo violoncello znělo doma v  podstatě 
neustále, v  dětství jsem znala zpaměti celé 
skladby violoncellového repertoáru. Na  vy-
branou jsem tedy v podstatě neměla, i když 
mě nenutili. Když jsem se v období puberty 
rozhodovala, čemu se budu věnovat, violon-
cello nakonec samozřejmě vyhrálo.

Je velký rozdíl studovat hudbu v Čechách 
a v Izraeli?
D. V. H. Měla jsem štěstí na  pedagogy jak 
v  Čechách, tak v  Izraeli. Obecně bych řekla, 
že v Izraeli je mnohem přátelštější atmosféra, 
a to nejen studijní. Studenti si tolik nezávidí, 
úspěch vám přejí.

Kdy jste naposledy s otcem koncertovali?
D. V. H. Společně jsme naposledy účinkovali 
v září, než byly kulturní akce zrušeny či pře-
sunuty na  jiné datum. Měla jsem alespoň 
možnost spoluúčinkovat ve videoklipu k Me-
zinárodnímu dni památky obětí holocaustu, 
který produkovalo Ministerstvo zahraničních 
věcí.

Jak se udržujete v hudební formě?
D. V. H. Snažím se udržovat základní reper-
toár, zvlášť v  této době, kdy mám více času 
i na skladby, které nepřipravuji bezprostřed-
ně pro koncert. Pro udržení cellové kondice 
je ideální si denně zahrát alespoň nějakou 
část ze Suit J. S. Bacha a  samozřejmě něco 
od Davida Poppera.

Jaké máte plány do budoucna?
D. V. H. V současnosti dokončuji doktorand-
ské studium na  HAMU. Doufám, že situace 
bude celkově příznivější i pro nás interprety 
a všechny přesunuté koncerty se brzy usku-
teční. Mimo jiné se těším na koncert v Rudol-
finu k poctě Antonína Krafta a Ludwiga van 
Beethovena společně s Komorní filharmonií 
Pardubice. Spolu s  otcem připravujeme ně-
kolik zajímavých projektů. Již několikrát jsme 
účinkovali společně s  mou nejstarší, osmi-
letou dcerou Adinou v  programu s  názvem 
Violoncella tří generací – věřím, že se bude 
moci opět uskutečnit.

Byl jste pedagogem na  Hudební fakultě 
pražské AMU. V této instituci jste také stu-
doval. Jak se HAMU za ta léta změnila?
J. H. Když jsem začal v  roce 1975 studovat 
na  Hudební fakultě AMU v  Praze, tak jsem 
měl jedinečnou příležitost navštěvovat lek-
ce u  legendárního violoncellového virtuóza 
prof.  Miloše Sádla. V  roce 1994 byl vypsán 
konkurz na  místo pedagoga hry na  violon-
cello a  vedení fakulty mě přímo oslovilo 
a nabídlo mi, abych se o tuto pozici zajímal. 
Měl jsem pak plných 20 let příležitost – po-
sléze i  jako habilitovaný docent – vychová-
vat na této vysoké škole hráče na violoncello. 
Mezi mé úspěšné absolventy patří i  dcera 

Dominika. Nakonec však došlo v  roce 2014 
k  tomu, že mi tři roky před důchodem ne-
prodloužili pracovní smlouvu a  byl jsem 
okolnostmi donucen nedobrovolně fakultu 
opustit. Takový stav by jistě v  dobách, kdy 
na HAMU působil prof. Josef Chuchro či Saša 
Večtomov, nemohl nastat.

Jste velmi aktivním umělcem. Co je pro 
Vás v těchto dnech stěžejní?
J. H. Pro všechny umělce je současná pan-
demická krize pochopitelně zcela zásadním 
a  hlubokým zásahem do  jejich života. Prio-
ritním cílem je přežít toto období ve zdraví, 
abychom se mohli vrátit na koncertní pódia 
rozdávat prostřednictvím našich koncertů li-
dem radost a životní optimismus. Myslím, že 
toho bude velmi zapotřebí. Kéž by se situa-
ce stabilizovala do  té míry, aby se koncerty 
mohly opět vůbec nejen pořádat, ale aby po-
sluchači na ně mohli být „vpuštěni“.

Jakou hudbu rád posloucháte a jakou hra-
jete?
J. H. Vybírám si k  poslechu skladby podle 
nálady, ale vzhledem k  tomu, že sám mno-
ho hudby každodenně produkuji, přiznám 
se, že v poslední době daleko raději relaxuji 
bez zvuků a poslouchám spíše ticho, či volím 
k poslechu mluvené slovo. Pokud si chci něco 
speciálního poslechnout podle vlastního vý-
běru, tak většinou poslouchám hudbu, jež se 
váže k aktivnímu repertoáru, kterým se jako 
interpret zabývám a  který souvisí s  našimi 
dalšími plánovanými hudebními aktivitami. 
V  poslední době se společně s  Dominikou 
intenzivně věnujeme hudbě s židovskou te-
matikou, ale celoživotně se rovněž snažíme 
zpřístupnit a veřejnosti přiblížit odkaz legen-
dárního českého violoncellového virtuóza 
Antonína Krafta a  jeho syna Mikuláše. Tyto 
mistry svého nástroje vysoce oceňoval Lud-
wig van Beethoven i Joseph Haydn. Aktuálně 
studujeme jejich nově objevená díla. Snad to 
již konečně půjde a nastudovaná díla uvede-
me brzy i na koncertních pódiích…!

Byl jste kapelníkem country skupiny 
Newyjou. Jak na  toto období vzpomíná-
te?
J. H. Country muziku jsem miloval už od svých 
14 let a vlastně souběžně s tzv. vážnou hud-
bou jsem působil i  na  scéně hudby zvané 
„zábavná“. Speciálně žánr moderní country 
muziky nás mnohé tehdy oslovil a  country 
music mě provázela po velký kus života. Byla 
to krásná léta, rád na ně vzpomínám. Vypra-
covali jsme se tehdy mezi naši elitu v tomto 
žánru, ale tohle téma by vydalo na samostat-
né povídání. Mohu však prozradit, že i v sou-
časnosti si jdu pro radost čas od času tuhle 
muziku zahrát jako hostující pianista kapely 
s neméně bizarním názvem „Wytratějs“.

Prosím, pozvěte naše posluchače na  Váš 
českotřebovský koncert.
J. H. Program našeho koncertu nazvaného 
Joseph Haydn a Antonín Kraft – Učitel a žák 
je věnován jednomu z nejvýznačnějších hrá-
čů na violoncello Antonínu Kraftovi, který je 
bez nadsázky pilířem violoncellové historie. 
Právě pro Krafta komponoval Joseph Haydn 
svůj proslulý violoncellový koncert D dur 
a Kraft byl jeho prvním interpretem. Rovněž 
Beethoven psal Trojkoncert C dur, op. 56, 
pro A. Krafta. V našem vystoupení přiblížíme 
dobu, ve  které tento rokycanský rodák žil 
a koncertoval. Budu společně s Vámi doufat, 
že se koncertní síně otevřou a že tedy bude-
me mít příležitost potěšit tímto speciálním 
repertoárem Vaše abonenty.

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert violoncellistů Dominiky Weiss Hoš-
kové a  Jiřího Hoška se v  případě příznivé 
koronavirové situace uskuteční ve  čtvrtek 
11. března 2021 od 19:00 hodin v českotře-
bovské Malé scéně.
Sledujte plakáty a informace Kulturního cen-
tra Česká Třebová!
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
V  letošním 21. ročníku se vybralo na  území 
Oblastní charity Ústí nad Orlicí do  static-
kých pokladniček 1  434  713,00 Kč a  do  on-
line kasičky 421  422,00 Kč (toto je vybraná 
částka k 3. 2. 2021 – online sbírka probíhá až 
do konce dubna a stále ještě můžete přispět 
na www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036).
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla jinak, než 
jsme byli zvyklí. V  situaci, ve  které jsme se 
ocitli kvůli koronavirové pandemii, jsme čelili 
nesnadné výzvě, protože koledníci nemohli 
navštěvovat vaše domovy osobně s poklad-
ničkami. Proto bychom chtěli velmi podě-
kovat všem, kteří si k nim našli cestu, anebo 
přispěli v online koledování na pomoc lidem 
v nouzi a podporu charitních sociálních slu-
žeb a projektů. S mudrci z Východu se k nám 
nenápadně vrací více světla a věřme, že i více 
naděje a zdraví v časech příštích.
Charita ČR založila v roce 2000 velice pěknou 
vánoční tradici. 6. ledna slavíme svátek Tří 
králů nebo také Zjevení Pána mudrcům z Vý-
chodu a skrze jejich otevřenost i my jsme po-
vzbuzováni k  novému poznávání. Tříkrálová 
sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapo-

jení mnoha dobrovolníků, které spojuje jed-
na věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. 
První ročník proběhl v olomoucké arcidiecé-
zi. Tehdy vyrazili do  ulic na  základě staré li-
dové tradice první dobrovolníci v  oblecích 
králů a koledovali pro potřebné. V následují-
cím roce proběhla sbírka již na celém území 
republiky.

Markéta Drmotová

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – BŘEZEN 2021

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
6.–7. 3. 2021 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127
13.–14. 3. 2021 MUDr. Štancl Jiří, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
20.–21. 3. 2021 MUDr. Teplý Michal, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
27.– 28. 3. 2021 MDDr Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská Tykačova 1183, Česká Třebová www.cbtrebova.cz neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství Klácelova 1, Česká Třebová www.farnostct.cz neděle 9:30

Církev československá husitská Mlýnská 900, Česká Třebová – neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická Riegrova 283, Česká Třebová ceska-trebova.evangnet.cz neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne Smetanova 1450, Česká Třebová ceskatrebova.casd.cz sobota 9:00

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

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2021
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice v Ústí 
nad Orlicí. Na adrese ČSA 284 jsme k zastižení v pondělí 8–15 h a úterý, středa, čtvrtek v druhé 
polovině měsíce 8–15 h. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké 
pomůcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2021 služby sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově 
postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.

ÚTERÝ: 9. 3. , 13. 4. , 11. 5. , 8. 6. 2021
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou 8:00–10:45 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 12:30–14:30 v bufetu (po předchozí domluvě)
c) je možné navštívit imobilní občany a pomoci jim v domácím prostředí.
Více informací o Audiohelpu z. s. na e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. Face-
book: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

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

POLIKLINIKA AGEL ČESKÁ 
TŘEBOVÁ PŘEVÁŽÍ PACIENTY 
NOVÝMI SANITKAMI 
Dvě nové moderní sanitky zakoupila Polikli-
nika AGEL Česká Třebová.  Sanitní vozy jsou 
určeny pro převozy pacientů nejen v  okre-
se Ústí nad Orlicí, ale i pro přepravu klientů 
v  rámci celé České republiky. Do  sanitních 
vozů typu VW Transporter 2.0 TDI poliklinika 
investovala téměř 2,6 milionu korun. 
Nové sanitky nahradily vozy, které již byly za-
staralé. „Nové sanitky poskytují nadstandard-
ní vybavení. Našim pacientům tak nabízíme 
jedny z  nejmoderněji a  nejkomfortněji vy-
bavených sanitních vozů,“ říká Ladislav Més-
záros z  oddělení dopravy  Polikliniky AGEL 
Česká Třebová s tím, že v současné době má 
poliklinika pět moderních sanitek. „Starší 
sanitky se mění za  nové zhruba po  šesti až 
sedmi letech používaní, nebo při více než 
300 tisících najetých kilometrech,“ doplnil.
Pro vyšší komfort pacientů je zadní část vozu 
vybavena ztmavenými skly, samostatnou 
klimatizací s přídavným topením a samostat-
ným odvětráním. Vyšší komfort přepravova-
ným pacientům dále zajišťují moderní polo-
hovatelná nosítka o nosnosti 250 kilogramů. 
Nosítka jsou navíc opatřena odnímatelným 
podvozkem, který umožní obsluze jedno-
dušší manipulaci se samostatnými nosítky 
v  těžce dostupných lokalitách. Bezpečnost 
jízdy zvyšují systémy ABS + EDS, MSR + ASR, 
a to především v zimních měsících či za špat-
ného počasí.
„Sanitní vozidla nám slouží k zajištění převo-
zů hospitalizovaných a  ambulantních paci-
entů, dále k vyšetření v jiných zdravotnických 
zařízeních, popřípadě k propuštění do trvalé-
ho bydliště pacienta,” uzavírá Ladislav Mészá-
ros.

TZ Poliklinika AGEL Česká Třebová
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LBtech a. s. Litomyšl
Výstavba inženýrských sítí
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY
Požadujeme: Středoškolské vzdělání 
technického směru
ŘIDIČ
Požadujeme: Řidičské oprávnění sk. C, 
profesní průkaz
STROJNÍK
Požadujeme: Strojní průkaz

Nabízíme:
Finanční ohodnocení odpovídající profesi
Cestovní náhrady 
Příplatky za práci přesčas
Roční odměny
Příspěvky na penzijní pojištění
Možnost rozšíření kvalifikace
Individuální přístup k zaměstnancům
Práce v mladém přátelském kolektivu
Zázemí prosperující společnosti

Kontakt: 
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907

INZERCE

MAS ORLICKO – SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP
MAS ORLICKO, z. s. v rámci projektu MAP II (Místní akční plán vzdělávání II) opět realizuje sběr 
projektových záměrů do Strategického rámce MAP. Strategický rámec MAP je sborník inves-
tičních záměrů škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů zabývajících se vzděláváním 
dětí a žáků do 15 let z území Orlickoústecka a Českotřebovska. Jeho příprava a tvorba probíhá 
v souladu s principy komunitního plánování. 
Školy, školská zařízení, příp. jiné subjekty mohou vyplnit formulář „Dotazník k projektovým 
záměrům“, v němž uvedou, co chtějí realizovat (např. rekonstrukce učebny, vybavení odborné 
učebny, vybudování školní zahrady, zabezpečení MŠ nebo ZŠ, zajištění bezbariérovosti školy 
apod.). Svůj záměr zašlou na MAS ORLICKO, z.s., kde proběhne kontrola formální i obsahové 
části. Poté jej nechají potvrdit ještě od svého zřizovatele. Originál projektového záměru po-
depsaný zřizovatelem následně odevzdají na adresu MAS ORLICKO, z.s., Žamberk. Všechny 
takto doručené záměry a plány jsou zařazeny do Strategického rámce MAP, a tím subjekty 
splní jednu ze základních podmínek pro případné financování daného projektu z evropských 
fondů.  Doručením záměru a jeho zařazením do Strategického rámce se škola (nebo jiné zaří-
zení) k ničemu nezavazuje.
Sběr investičních záměrů do  Strategického rámce MAP probíhá vždy jednou za  půl roku 
– momentálně probíhá do  19. března 2021. Další aktualizace Strategického rámce je pak 
naplánovaná na  podzim 2021. Více informací naleznete na  našich webových stránkách 
www.maporlicko.cz. Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií.

Vojtěch Mlynář, MAS ORLICKO, z.s.

Českotřebovský zpravodaj
Ceník a objednávka inzerce na

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

BAZAR
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Třebo-
vá připravuje bazar dětského a kojeneckého 
oblečení, oblečení pro teenegery, autoseda-
ček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem věcí – středa 17. 3. 2021 
v čase 9:00–11:00, 13:00–17:00 hodin.
Prodej zboží – čtvrtek 18. 3. 2021 
v čase 9:00–11:00, 15:00–17:00 hodin.
Výdej zboží – pátek 19. 3. 2021 
v čase 15:00–16:00 hodin.
Neprodané věci je nutno vyzvednout v pátek 
19. 3. 2021 v určeném čase, jinak věci propa-
dají charitě. 
Za  přijaté zboží se vybírá poplatek dle po-
čtu kusů: 
0–30 ks – 50 Kč, 
31–60 ks – 100 Kč, 
61–120 ks – 120 Kč, 
121–200 ks – 220 Kč, 
201 a více ks – 300 Kč, 
kočárek – 20 Kč, 
sedačka – 20 Kč, 
postýlka – 20 Kč.
Seznam a  informace k  označení oblečení 
bude na  našich internetových stránkách 
(www.ddmkamarad.eu) v  sloupečku „naše 
akce“, pod letáčkem Bazaru.
Sledujte naše internetové stránky, v případě 
nepříznivé epidemiologické situace může 
být akce zrušena.

GASTROTERAPIE 
Webinář – 16. 3. 2021, 17:00–19:00 hodin
Léčba jídlem – jak souvisí zdraví, vitalita a ra-
dost s  jídlem. Jak je důležité nejen, co jíme, 
ale i to jak, s kým a kde. Seminář je založený 
na  studiích a  informacích naturopatické lé-
kařky MUDr. Partykové. 
Cena webináře je 150 Kč. 

HYDROTERAPIE 
Webinář – 23. 3. 2021, 17:00–19:00 hodin
Léčba vodou – jak využít sílu vody pro pod-
poru imunuty, zmírnění bolestí, potíží i  vy-
ladění psychiky. Seminář je založený na stu-
diích a  informacích naturopatické lékařky 
MUDr. Partykové, MUDr. Batmanhelidj a filo-
soba a lékaře Masaru Emoto.
Cena webináře je 150 Kč
Přihlásit se je možné na  tel. č. 777  292  242 
od  15. 2. do  12. 3. 2021 a  zároveň provést 
úhradu na číslo účtu: 212 028 355/0600, po-
známka pro příjemce – jméno a příjmení. 
Nejpozději týden před konáním webináře 
Vám na Vaši e-mailovou adresu pošleme od-
kaz k  přihlášení. Minimální počet účastníků 
pro konání akcí je 10 osob.
Oběma webináři vás provede terapeutka Ka-
teřina Rouse, která se věnuje alternativním 
léčebným a sebeléčebným přístupům.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Herní Velikonoce s Kamarádem
DDM Kamarád připravuje pro děti od  6 let 
akci s  názvem Herní Velikonoce s  Kamará-
dem. Přijďte si zahrát společenské hry a  za-
soutěžit si o zajímavé ceny. Akce se bude ko-
nat v DDM ve čtvrtek 1. 4. 2021 v čase od 8:00 
do  12:00 hodin. S  sebou: přezůvky, roušku, 
svačinu a pití. Poplatek za akci je 70 Kč. Přihlá-
sit se můžete od pondělí 1. 3. 2021 do pátku 
26. 3. 2021. V případě nepříznivé epidemiolo-
gické situace může být akce zrušena. 

Připravujeme:
Cykloburza – příjem zboží – pátek 16. 4. 2021 v čase 9:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
Prodej zboží – sobota 17. 4. 2021 v čase 8:00–13:00 hodin
Výdej zboží – sobota 17. 4. 2021 v čase 14:00–15:00 hodin

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
DDM KAMARÁD ČESKÁ TŘEBOVÁ 2021
Na  všechny tábory se můžete přihlásit pouze elektronicky na  našich stránkách 
www.ddmkamarad.eu od  1. 2. 2021 do  11. 6. 2021 (odevzdaná přihláška i  s  platbou). 
Cena tábora zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd – dle programu, pedagogický do-
zor, materiál a pomůcky na rukodělné aktivity, ubytování – dle programu tábora.

Příměšťák – 5.–9. 7. 2021
Určen pro děti od 1. do 6. třídy. Program: Skipy Funpark Letohrad, Westernové městečko 
Boskovice, zážitková stezka Bozeňov, Železniční skanzen na opuštěné dráze Lupěné, cha-
loupka Maxe Švabinského Kozlov. Cena: 2100 Kč.

Sám si stelu, vařím i tvořím – 12.–16. 7. 2021 – pobytový tábor
Pro děti od 8 do 15 let. Ubytování na strojvůdcovské chatě v České Třebové. Program: 
batikování trička, táborák, šipkovaná, zmiják kravaťák, anděl z  rouna, tajuplný les, hry, 
soutěže, poznávání přírody a mnoho dalších kreativních činností. Cena: 2000 Kč. 

Pevnost poznání – Třebovice – 12.–16. 7. 2021
Určeno pro děti 1.–5. třídy ZŠ. Program: Olomouc Pevnost poznání, cesta za pokladem, 
poznávání okolí, přespání ve škole, Lanškroun SZEŠ, hry a soutěže. Cena: 1550 Kč.

Activity I. běh – 19.–23. 7. 2021 – OBSAZENO
Activity II. běh – 16.–20. 8. 2021
Určeno pro děti od 1. třídy ZŠ do 15 let. Program: lasergame, cyklovýlety, bowling, army-
test, trampolínové centrum, sjezdové káry, Pinguin park. Cena: 2500 Kč.

Poznáváme řemesla – 19.–23. 7. 2021
Pro děti ve věku 10–15 let. Program: 3 dny v Železném Brodě (ubytování ve SVČ Železný 
Brod), kde navštívíme sklárny, muzea a ateliéry, muzeum Svitavy – pečení chleba, drhání, 
malba a další tvoření. Cena 2100 Kč.

Prázdniny s Kamarádem – 26.–30. 7. 2021
Příměstský tábor pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Program: muzeum Česká Třebová, hřebčín 
Kladruby nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Pinguin park Přívrat, Semanín – hry a tvo-
ření. Cena: 2100 Kč.

Prázdninové hrátky se zvířátky – 2.–6. 8. 2021
Pro děti od 1. třídy do 14 let. Program: ZOO Olomouc, Bruno – family park, Brno Pohádko-
vá zahrada, farma Pardubice, rozhledna Červená Voda. Cena: 2000 Kč.

Vandr s partou – 9.–13. 8. 2021 – pobytový tábor
Pro děti ve věku 11–15 let. Program: výlet Křivolík, Peklo Čertovina, Veselý kopec, Bet-
lém Hlinsko, letní kino, koupání Biotop Hlinsko, táborová hra, deskové a společenské hry. 
Ubytování 1× DDM Kamarád Česká Třebová a 3× DDM Hlinsko. Cena: 3400 Kč.

Pevnost poznání – Česká Třebová – 23.–27. 8. 2021
Určeno pro děti 1.–5. třídy ZŠ. Program: Olomouc Pevnost poznání, hra – Cesta za pokla-
dem, Srnov, Lanškroun, soutěže a hry. Cena: 1850 Kč.

Knihařská dílna
DDM Kamarád připravuje pro děti školního 
věku knihařskou dílnu. Ve čtvrtek 1. 4. 2021 
navštívíme ateliér paní Vytečkové, kde se děti 
seznámí s knihařským řemeslem. Sraz přihlá-
šených dětí bude v 8:00 hodin v DDM Kama-
rád, společně navštívíme ateliér, kde budeme 
tvořit, rozchod dětí bude kolem 13:00 hodin 
od DDM. S sebou: jídlo a pití, přezůvky. Cena: 
200 Kč. Přihlásit se můžete od  pondělí 1. 3. 
do  pátku 26. 3. 2021. V  případě nepříznivé 
epidemiologické situace může být akce zru-
šena.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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KARNEVAL V MŠ VINOHRADY
Již od konce ledna jsme se všichni nedočka-
vě těšili na druhé únorové úterý, na které byl 
naplánovaný tradiční karneval. Čekání jsme 
si zkrátili každodenními aktivitami ve třídách, 
ale i  dováděním na  sněhu, kterého nám le-
tos napadlo přesně akorát. Když se konečně 
úterý 9. 2. 2021 objevilo v kalendáři, paní uči-
telky od časného rána vítaly v nazdobených 
třídách děti převlečené do různých kostýmů. 
Byla to krásná přehlídka princezen, rytířů, su-
perhrdinů, tvorů ze zvířecí říše, pohádkových 
bytostí a nejrůznějších povolání. Po svačince 
vypuklo karnevalové dopoledne plné soutě-
žení, tancování, blbnutí a  řádění. Pro zklid-
nění dětí a  trochu napětí bylo připravené 
kolo štěstí, na kterém si všichni vytočili milou 
odměnu – kouzelné malování vodou. Vzhle-
dem k aktuálním protiepidemickým opatře-
ním jsme vynechali společnou promenádu 
a přehlídku kostýmů. Nemohli jsme v karne-
valovém týdnu jako obvykle pozvat do škol-
ky divadélko ani kouzelníka Jiříčka. Poradili 
jsme si tedy po „školkovském“ – děti si v ka-

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÁ VĚDA  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a ško-
láky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají 
zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnu-
jeme se jednoduchým, věku dětí přizpůso-
beným pokusům z  oblasti chemie, biologie 
i fyziky. 
A co nás čeká letos? 
• 4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:
• zkoumání vody ve  všech podobách – Co 

voda dovede? Umí lámat světlo? Pohánět 
motory?

• vzduch, kam se podíváš – Co, jak a proč se 
díky vzduchu pohybuje?

• kdo by nerad dobroty – Je vaření nuda 
nebo alchymie?

• příroda kolem nás – Kdo žije a  co roste 
za humny? Co umí rostliny a co se vědci na-
učili od zvířat?

• plus 1 celodenní prázdninový výlet
Kde: Ekocentrum Podorlicko, Česká Třebová, 
Podbranská 959
Kdy: 23.–27. 8. 2021
Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 
do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pit-
ný režim. Součástí programu je celodenní vý-
let.
Cena tábora 1950 Kč/týden. Je možné hlásit 
se na jednotlivé dny.
Více informací na  webových stránkách 
www.veselaveda.cz, kde najdete i  on-line 
přihlášku.

BŘEZEN
Sledujte nás na Facebooku Rosa rodinné centrum, popřípadě si volejte o aktuální informace 
o dění v Rose. Individuální návštěvy jsou možné.
Aktivity budou probíhat v souladu s aktuálními nařízeními vlády.

11/3 8:30–12:00 18 let Rosy – vstupné v tento den zdarma 
19-20/3 Bazárek dětského oblečení a  bleší trhy spolu s  bezobalovým obchodem při 
RC Srdíčko. Přihlášení pro prodejce na bazarek-rcrosa@seznam.cz
21/3 Vítání jara – Vynášení Moreny na Starém náměstí

Připravujeme příměstské tábory pro děti od 3 do 12 let, v termínech 
19.–23. 7. a 26.–30. 7. 2021 Přihlášení a info na e-mailu rcrosact@seznam.cz. 

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2021

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

KLUB Rosteme spolu pro rodiče s dětmi od 18 měsíců 
KERAMIKA pro děti i dospělé, každý lichý týden, přihlášení 
předem nutné

Út
8:30–12:00

17:30–19:00
HERNA pro rodiče s dětmi + Laktační poradna
Klub pro těhotné ženy, Kurz předporodní přípravy

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:30

HERNA pro rodiče s dětmi – s keramickým tvořením
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
Amapola Dance Company, lektorka Eva Hüblová, 
evinaposta@gmail.com

Čt 8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně 
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY

Pá 8:30–12:00 Setkávání rodičů s dětmi v herně

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

ždé třídě zahrály divadélko samy a vystřídaly 
se v  rolích herců i  diváků. Představení po-
hádek Rukavička, Boudo budko a Perníkové 
chaloupky si všichni náramně užili. Velké po-
děkování patří rodičům, kteří dětem připra-
vili krásné masky. Jsme velmi rádi, že i v této 
nelehké době vládne v naší školce příjemná 
atmosféra.

Marcela Jansová

Karneval v MŠ Vinohrady
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POZVÁNKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
MAS ORLICKO, z.s. vás srdečně zve na příměstský tábor zaměřený na ROBOTIKU A ELEKTRO-
TECHNIKU!
V termínu od 16. do 20. srpna 2021 se v rámci projektu MAP II uskuteční na VOŠ a SŠT Česká 
Třebová příměstský tábor pro žáky do 15 let. V rámci robotiky si přihlášení účastníci zkusí vy-
tvořit vlastní návrhy konstrukce a řízení s využitím LEGO MINDSTORMS nebo Fischertechnik 
a naučí se řešit praktické úkoly. V rámci elektrotechniky se pak naučí sestavovat zajímavé elek-
tronické obvody, různá zapojení a elektronické hračky pomocí stavebnice Boffin 750. A vzhle-
dem k tomu, že tento tábor probíhá v rámci projektu MAP II, je pro přihlášené děti ZDARMA.
Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím e-mailu: petra.bartova@vda.cz. Následně jim 
bude zaslána přihláška společně s informací o možnosti stravování.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na e-mail: map@mas.orlicko.cz. 
Příměstský tábor je realizován v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ 
VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘE-
BOVÁ II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612). Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií. Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.

STUDENTSKÁ FIRMA 3DT PRINT 
POŘÁDALA SBÍRKU NA POMOC VERUNCE
JA (Junior Achievement) studentská firma 
3DT Print (3DPT), zabývající se 3D tiskem, za-
ložena studenty 3. ročníku na Vyšší odborné 
škole a Střední škole technické Česká Třebo-
vá, pořádala od 4. 2. 2021 do 26. 2. 2021 sbír-
ku na pomoc šestnáctileté Verunce. 
Verunka je těžce mentálně handicapovaná 
dívka, která trpí epilepsií, opožděným vývo-
jem řeči a  skoliózou. Krátce po  narození jí 
byla diagnostikována vrozená mikrocefalie 
a lissencefalie I. typu a její vývoj se začal opo-
žďovat po stránce motorické i psychické. 
Od dvou let jezdí pravidelně do lázní, kde má 
individuální fyzioterapii, vodní procedury, 
ergoterapii, masáže a hipoterapii. Pravidelně 
jednou týdně od jara do podzimu navštěvuje 
hipoterapii v Janově u Litomyšle (Hiporeha-
bilitace Baneta).
Sbírkou jí přispějeme na hipoterapii, která jí 
pomáhá po  stránce fyzické i  psychické. Při 
jízdě na  koni se jí zpevňuje trup a  uvolňují 
spastické svaly. Na  koníka se těší a  povídá, 
že bude „koník”, hladí ho, ukazuje, kde má 
uši, oči a celkově je v sedle moc spokojená. 
Více informací najdete také na  webových 
stránkách https://zajedenprovaz.cz/ sbirka-
pro-verunku/.

Adéla Kočí

DS KULÍŠEK 3. ROK S VÁMI
Díky malému kolektivu do  12 dětí a  dobré 
spolupráci s  některými rodiči se nám daří 
i  v  této nelehké době stále poskytovat péči 
pro 2–6 leté děti v  téměř rodinné atmosfé-
ře a  tím přispět k  tomu, aby si rodiče mohli 
udržet svoji práci. Postupně společnými sila-
mi pro děti zvelebujeme interiér i  zahrádku 
dětské skupiny novými herními prvky. V péči 
naší kmenové paní učitelky se děti cítí dobře 
a dělají výrazné pokroky. Čerpá ze své dlou-
holeté praxe a  zkušeností. Pokud se chce-
te podívat, jak se dětem u nás daří, můžete 
k nám nahlédnout i z domova přes www.ma-
la-skolka.cz . Přihlášky i  nástup nových dětí 
probíhá kdykoli v průběhu roku po předcho-
zí telefonické dohodě na tel. č.: 776 056 801, 
777  933  833. Otevřeno máme i  o  prázdni-
nách. Za DS KULÍŠEK

Pavel Saqua

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH  
U NÁS NA ČERVENCE
Jeden svět na  školách, vzdělávací program 
organizace Člověk v  tísni, každoročně po-
řádá filmové projekce pro žáky základních 
a  středních škol a  na  počátku února zavítal 
i do naší školy. 
Vzhledem k  tomu, že prvňáci a  druháci se 
klasických projekcí v  Malé scéně neúčastní, 
proto jako každý rok organizujeme taková 
setkání s filmem přímo s dětmi v jejich kme-
nových třídách. V  minulých letech jsme již 
pracovali s  filmem „Giovanni – první klučičí 
akvabela“ a letos s filmem „Malé mužstvo“. 
S třídami 2.A, 2.B a 1.B jsem pracovala v úterý 
2. 2. 2021, s 1.C a 1.A jsme společně promíta-
li v úterý 9. 2. 2021. Musím přiznat, že jsem 
byla velmi mile překvapena, jak velký kus 
práce, od  začátku školního roku, děti z  prv-

ních ročníků společně se svými třídními uči-
telkami udělaly. 
Při našich setkáních si děti zvykají na  zcela 
nové aktivity, při nichž pracujeme ponejvíce 
s jejich emocemi. Jakmile si děti na styl této 
práce zvyknou, můžeme je pak již v  klidu 
v dalších letech vzít s ostatními žáky 1. stup-
ně na  společné projekce v  rámci filmového 
festivalu na školách. 

Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

PARNICKÁ ZŠ VYDALA 8 NOVÝCH HUDEBNÍCH KLIPŮ
Necelé čtyři měsíce po uveřejnění písně „Učí-
me dál“ na  melodii rapové verze Být stále 
mlád o  sobě ZŠ Ústecká dala vědět dalšími 
písněmi. Tentokráte ale nezpívají učitelé, ale 
žáci jednotlivých tříd II. stupně. V rámci pro-
jektu za  výchovné předměty (zejména HV 
a  VV) měli žáci společnými silami vymyslet 
vlastní text na  jimi vybrané téma, písničku 
společně narapovat a  nazpívat, poskytnout 
obrázky a  videa, ze kterých byly sestaveny 
výsledné audio verze a  poté i  klipy. Projekt 
probíhal většinově při distanční výuce for-
mou online-hodin v MS Teams. 
Vznikla jedna nová předělávka hitu „Být stále 
mlád“ a 7 nových verzí písně „Cizí zeď“. Žáci 
v  nich zpracovávají aktuální témata, jako je 
život v karanténě, závislosti na sociálních sí-
tích nebo téma „Co ze mě bude“. Texty, které 
se podařilo z  příspěvků jednotlivých žáků 
spojit, jsou velmi chytlavé a vyjadřují myšlen-
ky dětí napříč věkovými kategoriemi. O tom, 
jak žáci zvládli i technickou stránku věci, tedy 
nahrát a nazpívat svůj rap popřípadě melodii 
refrénu s verzí „nanečisto“ puštěnou do slu-
chátek, svědčí i velmi dobrá úroveň výsledné-
ho audia. Někteří žáci v něm mohli předvést 
i své umění hry na různé nástroje, od klavíru 
přes sólové nástroje po  bicí. Zejména v  kli-
pech nižších ročníků je vidět videozáznamy 
zpívajících žáků, kteří se do  práce projektu 

vrhli s  nadšením. Ve  vyšších ročnících pak 
převládají obrázkové videoklipy.
Zpestřením jsou také zdařilé animace v pís-
ni „Válet se dál“ třídy 9.B, která mluví z duše 
spoustě mladých i dospělých lidí. 9.A se bojí 
o  to, co z  nich bude, když škola není… 8.B 
o tom, co z nich bude za 10 let, 7.A a 8.A o své 
závislosti na sociálních sítích. 7.B už nechce 
žádné virtuální surfování a  raději by zažili 
na lyžáku opravdové lyžování. 6. třídy chtějí 
pustit z  toho vězení, protože to není řešení 
a vědí, že se mají učit přes ten net, ať nemají 
pětku hned. Klipy všech písniček určitě sto-
jí za zhlédnutí a jsou zveřejněny na školním 
youtube kanále ZŠ Ústecká Česká Třebová.

Pavla Skopalová, ZŠ Ústecká
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MASKOTOVY ŠLÁPOTY
Vydejte se po  stopách nového maskota 
florbalového klubu Orlicko-Třebovsko! 
Maskotovy šlápoty je název venkovní 
hry, kterou si pro své členy, jejich rodiče 
či fanoušky, ale i  pro širokou veřejnost 
připravil výše uvedený klub. V  lednu byl 
představen nový klubový maskot – žra-
lok! A z názvu je patrné, že hra je s tímto 
maskotem spojena. 
Šlápoty vás zavedou na  zajímavá místa 
a do přírody měst Česká Třebová a Ústí na Or-
licí. Místa jsou vybírána dle toho, jak jsou 
známá v těchto městech a okolí, ale také aby 
účastníci hry měli možnost navštívit místa, 
která třeba ještě nikdy nenavštívili. Úkolem je 
se na těchto místech vyfotit stejně, jako je vy-
focen klubový maskot. Vydat se tak můžete 
například k rotundě sv. Kateřiny, ke studánce 
na Horách nebo k nedalekému Křivolickému 
rybníku. V Ústí nad Orlicí bude zajisté výzvou 
výšlap na Andrlův Chlum, ale také vás hra do-
vede do Cakle nebo parku Kociánka. 
Po návštěvě všech míst v České Třebové nebo 
Ústí nad Orlicí si každý může zajít do klubové 
kanceláře pro odměnu, kde až hod kostkou 
určí, co si odnese domů. Určitě ale na každé-
ho čeká něco na zub, pro zdraví a věcná cena. 
Co ke  hře potřebujete? Stačí mít chuť, čas 
a vzít si chytrý telefon nebo foťák. Na našich 
webových stránkách www.fbkot.cz najdete 
hrací kartu, interaktivní mapu a ostatní infor-
mace ke hře.

Maskotovy šlápoty byly zahájeny v  lednu 
a  nejsou časově omezeny. K  dnešnímu dni 
si již řada účastníků hry došla pro svou cenu. 
Některým se dokonce podařilo jít po  sto-
pách maskota v  obou zmiňovaných měs-
tech. Dle fotek, které nám zasíláte, vidíme, že 
po stopách maskota se někteří nebojí vyrazit 
za tmy, mrazu ani za deště.
Díky velkému zájmu o  hru ze strany našich 
členů, ale i veřejnosti, pro Vás připravujeme 
hru novou! Hra bude obsahovat nové úkoly, 
výzvy, provede Vás různými cestami a zavede 
Vás na jiná místa. Určitě se máte na co těšit! 
Sledujte naše webové stránky nebo sociální 
sítě, ať Vám nic neuteče. 

Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko

KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ HOKEJOVÉ SEZÓNY MLÁDEŽE TJ LOKOMOTIVA
Letošní sezóna 20/21 se nehodnotí zrovna 
nejlépe. Bohužel ne tak kvůli sportovním 
výsledkům, ale kvůli jejímu předčasnému 
ukončení z  důvodů opatření proti covidu. 
Už loňská sezóna skončila nedokončená ze 
stejných důvodů. Pro tu letošní jsme věřili, že 
budeme schopni hrát. Začátek sezóny tomu 
i napovídal. V květnu začala suchá příprava, 
která se již v srpnu přenesla na led. Proběhl 
přípravný kemp s hojnou účastí hráčů a zača-
la probíhat přípravná utkání. V září se rozběh-
ly soutěže juniorů, dorostu a žáků. V  těchto 
kategoriích jsme měli ambice na  postup ze 
základní části do  vyšších skupin. Těšili jsme 
se na dobrá utkání s kvalitními soupeři. Před 
říjnovým ukončením soutěží si postup však 
stihli vybojovat pouze žáci. I  dorost setrvá-
val na  postupové příčce a  rozjetá juniorka 
nepoznala hořkost porážky a  svou skupinu 
vedla. Ostatní kategorie, bohužel ti nejmen-
ší, do  svých soutěží již kvůli uzávěře nena-
stoupily. Nerozběhla se ani školička bruslení, 
která nám každoročně přivádí k  hokeji dvě 
desítky dětí. Mládeži nechybí jen utkání, ale 
samozřejmě i  nemožnost trénovat. Trénin-
kový deficit bude značný, ale větší obavy 
panují o  psychologický stav dětí. Uvidíme 
až později, jaké důsledky to bude mít. Teď 
to nelze ještě říct. Hodně mě však mrzí pro-

marněná sezóna u juniorky. Tento tým se for-
moval po čtyři roky a letošní sezóna měla být 
vrcholem. Bohužel nebylo jim dopřáno. Pro 
některé hráče takto smutně končí patnácti-
leté období v mládežnickém hokeji, pro ně-
které to znamená i konec ve výkonnostním 
hokeji. Věřme, že se to období temna rychle 
přežene.
Vedení oddílu však nezahálí a připravuje se-
zónu příští. Jakmile dojede k uvolnění opat-
ření, zahájíme suchou přípravu. Již nyní se 
plánuje srpnová příprava na  ledové ploše 
a další rozvojové aktivity pro hráče. Tak, aby-
chom letošní deficit co nejdříve dohnali. Vě-
řím, že se nám to podaří.

Stanislav Ruda

PROVOZNÍ DOBA SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – BŘEZEN
Provozní doba sportovišť provozovaných 
firmou Eko Bi s.r.o. v měsíci březnu bude sta-
novena dle aktuálně platných opatření a zve-
řejněna na stránkách www.bazen-trebova.cz, 
www.zimak-trebova.cz, www.peklak.cz.
O případném obnovení provozu vás budeme 
včas informovat.

VZESTUP ONLINE ŠACHU
Nynější doba klasickému šachu nepřeje. Není 
možné se setkávat a tedy ani hrát partie tak, 
jak jsme zvyklí. Ale s tím se musí potýkat ka-
ždý sport. Šachy mají tu nespornou výhodu, 
že jdou hrát dobře online. A taky se poslední 
dobou hrají o mnoho více než kdy předtím.

Kde hrát šachy online?
Hrát po  internetu je možné na  celé řadě 
serverů. Mezi nejznámější můžeme zařadit 
www.chess.com, www.chess24.com nebo 
www.lichess.org. Stačí, pokud se na některou 
z  nich zaregistrujete, a  můžete si bezplatně 
zahrát. Každý z  těchto webů nabízí samo-
zřejmě i  placené členství (to je jejich hlavní 
způsob výdělku), ale k tomu, abyste si zahráli, 
vám postačí účet zdarma. 
Každý z  těchto šachových webů obsahuje 
i  velké množství různého tréninkového ma-
teriálu, diagramů nebo článků o  šachových 
novinkách z celého světa. Některé umožňují 
analýzu odehraných partií, kdy vám počítač 
ukáže, kde jste udělali chyby a  kde naopak 
hráli správně. 
Pokud se chcete zlepšit nebo naučit pořádně 
pravidla, tyto šachové weby můžeme dopo-
ručit. 

Koho sledovat?
V poslední době se vynořila celá řada šacho-
vých osobností, které je zábava sledovat. Mů-
žete se nejen zlepšit v šachu, ale pobavit se 
i při streamu. Mezi těmi nejlepšími můžeme 
jmenovat přední světové velmistry Hikaru 
Nakamuru (na  YouTube má nick GMHikaru, 
765 tisíc odběratelů) nebo Levy Rozmana 
(s  YouTube nickem GothamChess, 544 tisíc 
odběratelů). Mezi české nejaktivnější osob-
nosti šachu patří YouTube kanál Robert a Petr 
šachy (odebírá ho více než 5 000 uživatelů).
Pokud vás zajímá lokální šachové dění, může-
te sledovat facebokovou stránku našeho klu-
bu (www.facebook.com/ sachyceskatrebova) 
a web sachyct.cz. 

Na závěr je třeba říci, že online šachy zazna-
menaly velmi prudký nárůst popularity (kro-
mě pandemie k tomu přispěl i seriál Netflixu 
Dámský Gambit). A  i  když se vše snad co 
nejdříve vrátí do normálu, pevně věříme, že 
zájem o královskou hru neopadne. 

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz


