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DUBNOVÝ ZPRAVODAJ
Obsahuje důležité informace k zápisům
do 1. tříd základních škol, očkování proti
koronaviru či investičním akcím města
v roce 2021. Ostatní neméně významné
zprávy si své čtenáře jistě také najdou,
projděte si noviny od první do poslední
strany, ať vám neunikne vyhlášení jarní
fotosoutěže nebo možnost sledovat poprvé jednání Zastupitelstva města Česká
Třebová on-line z pohodlí domova.
Pokračuje seriál na téma varhany, za kterými se tentokrát vydáme do okolních
obcí, a téma Renčínové v USA.
Nechybí rozhovor s Denisem Dvořákem,
motokrosovým jezdcem, a s českotřebovskými konzervatoristkami.
Dům dětí a mládeže Kamarád nabízí vašim dětem pomoc s výukou či domácími
úkoly.
Příjemné velikonoční svátky a jarní dny
vám přeje
Hana Sychrová, redaktorka

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
VYHLAŠUJE
JARNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Od 20. března může široká veřejnost
na e-mail foto.soutez@ceska-trebova.cz zasílat své fotografie České Třebové a jejího
okolí v jarním období. Fotografie lze zasílat
po celé jaro až do 4. června 2021. Následně
bude na facebooku města probíhat hlasování, na základě kterého bude vybrán vítěz
soutěže.
Vyhrát můžete mimosezónní víkendový
pobyt na chatě Tezinka u Nových Hradů
od městské společnosti TEZA s. r. o., městskou kartu Eko Bi s. r. o. nabitou v hodnotě
500 Kč, oba dva svazky publikace Filmová
Česká Třebová od Jaroslava Lopoura nebo
dárkový set s propagačními materiály města
Česká Třebová. Tři oceněné snímky budou
také otištěny v červencovém čísle Českotřebovského zpravodaje.
Cílem soutěže je posilování vazeb obyvatel
České Třebové k našemu městu, zapojením
široké veřejnosti do fotografování a poznávání České Třebové, propagace města, jeho
sociálních sítí a městských společností. Kompletní pravidla soutěže naleznete na webu
města www.ceska-trebova.cz.
Jiří Holý, mediální asistent města

Sára se raduje v cíli s mistryní ČR v běhu na 800 m
Hanou Borovou z SSK Vítkovic / foto ČAS

Vpravo Sára Serbousková
na MČR kros Běchovice / foto AS

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU A JUNIORŮ
V ATLETICE – STŘÍBRO PRO SÁRU SERBOUSKOVOU
Šampionát se konal 6.–7. 3. v Ostravě za přísných hygienických podmínek. Všichni účastníci včetně doprovodu museli mít negativní
PCR test, který nesměl být starší než 48 hodin. Atleti měli kvůli omezujícím opatřením
ztíženou přípravu, mnozí se připravovali
v oddílech individuálně a většinou bez možnosti přípravy v hale. Přesto na šampionátu
padla řada rekordů a to i národních. My jsme
na přípravu venku zvyklí, trénujeme celou
zimu na stadionu bez zázemí, ve sněhu i mrazu. Sníh z dráhy si před tréninkem musíme
ručně uklidit a to bylo letos díky zimě bohaté na srážky na denním pořádku. O přípravě
v hale si můžeme nechat jen zdát.
Výběr závodníků byl co do počtu účastníků
omezený a v disciplíně mohlo startovat maximálně 16 nejlepších mladých atletů z celé
ČR. Už jenom nominace na toto mistrovství
byla úspěchem. Z našeho oddílu se to podařilo dorostence Sáře Serbouskové, která
se specializuje na 800 m a v kategorii juniorů Janu Šimůnkovi, který startoval dokonce
na dvou tratích, 1500 m a 3000 m.
Sára se na MČR představila již v sobotu v druhém ze dvou rozběhů. Díky takticky dobře
zvládnutému běhu se i s vypuštěným závěrem druhým místem v čase 2:20,15 suverénně kvalifikovala do nedělního finále. V neděli
finále rozběhla s rozvahou, v prvních kolech
se držela spíše v druhé polovině startovního
pole a vyčkávala na svou příležitost. Ta přišla
v náběhu do poslední dvoustovky, kdy se
Sára odhodlala k dlouhému finiši. V posled-

Vpravo Sára Serbousková MČR na dráze Kolín / foto ČAS

ní zatáčce a cílové rovince se přehnala přes
soupeřky a bylo z toho skvělé 2. místo a nové
halové osobní maximum v čase 2:16,13.
Jan Šimůnek byl naším druhým želízkem
v ohni, který do Ostravy odjížděl především
s ambicemi na vylepšení osobních rekordů.
Honza je prvním rokem v juniorské kategorii a zde je konkurence již velmi vysoká.
V sobotní „trojce“ Honza průběžně bojoval o 8.–10. místo a nakonec skončil devátý
v osobním halovém rekordu 9:14,12. V neděli na trati 1500 m se již Honzovi tak nedařilo
a doběhl na konci startovního pole.
Pro tyto kategorie bylo mistrovství první
a poslední možností, jak si zazávodit v halové
zimní sezóně. V oddíle máme řadu šikovných
atletů také v žákovských kategoriích. Z důvodu restrikcí však byly všechny halové závody
včetně mistrovství České republiky žactva
zrušeny. Na další úspěchy si musíme počkat
až do letní sezóny.
Aleš Stránský, Atletický klub Iscarex
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Vážení spoluobčané,
s příchodem jara si každoročně připomínáme 28. března „Den učitelů“. Dovolte mi,
abych věnovala svůj dnešní příspěvek právě
jim. Z vlastní zkušenosti vím, že při této práci
se musí učitelé téměř každodenně vyrovnávat s nejrůznějšími problémy za normálních
okolností, natož nyní.
Naše školství naplňuje jeden z citátů
J. Á. Komenského: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Přeji tedy všem pedagogům, aby mohli své žáky řádně vzdělávat,
aby se s nimi mohli opět potkávat ve škole,
aby jim mohli osobně předávat vědomosti,
dovednosti, zkušenosti a aby jim i oni byli
pomocníky při hledání profesní dráhy. Žádná
sebelepší technika nemůže nahradit osobní
setkání, vzájemnou interakci a vztahy. Všem
kolegyním a kolegům děkuji za snahu co nejlépe zvládnout odpovědné poslání v těchto
dlouhotrvajících nelehkých podmínkách.
Přeji jim mnoho sil, nových nápadů, zdaru
a úspěchů a co nejvíce motivovaných a pilných žáků.
Moje velké poděkování patří tentokrát také
rodičům (i prarodičům), kteří to měli a mají
neobyčejně těžké. Skloubit starosti a povinnosti v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a s učením s dětmi – to si zasluhuje obdiv
a velké uznání. Proto i Vám, vážení rodiče,
děkuji za snahu, úsilí, součinnost a za velkou
práci s dětmi v těchto náročných podmínkách. Všem pak, pedagogům i rodičům, přeji
především pevné zdraví a hodně trpělivosti.
Vážení občané,
za pár dnů budou Velikonoce. Já nedokážu odhadnout, jaká omezení nás čekají, ale
upřímně Vám všem přeji, abyste tyto svátky
prožili ve zdraví a v klidu. A stejně, jako jsem
napsala loni, ať i letos je pro nás Velký pátek
nadějí, že bude zase dobře.
S úctou
Magdaléna Peterková, starostka města

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor je zřizován zastupitelstvem
obce, které také volí a odvolává jeho předsedu a další členy tohoto orgánu.
Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
a rady obce, dále kontroluje dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Členové kontrolního výboru
Ing. Miloslav Cindr, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
Martin Fišer
Bc. Hana Johnová
Zdenek Jindra
Ing. Alice Formánková, MBA
Zbyněk Ruda, zastupitel
Michal Knížek
Kontrolní výbor zastupitelstva města
je nově možné kontaktovat přes e-mail
kontrolnivybor@ceska-trebova.cz.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poprvé v letošním roce se 22. února uskutečnilo jednání zastupitelstva města. Ve velkém sále
kulturního centra se sešlo 26 zastupitelů, kteří nejprve schválili rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2021.
Poté projednali celkem devět majetkových záležitostí a několik žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu a sociální péče. Zastupitelstvo města odsouhlasilo mimo jiné poskytnutí finanční dotace ve výši 320 tis. korun Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
na zabezpečení provozu služby SENIOR DOPRAVA v České Třebové.
Dle navrženého programu došlo ke schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
o době nočního klidu a Koncepce politiky na podporu stárnutí města Česká Třebová pro období let 2021–2025.
Následně zastupitelstvo města ukončilo členství města Česká Třebová v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Novým předsedou Osadního výboru Kozlov byl jmenován
Jaroslav Pakosta a byly schváleny změny ve statutu Českotřebovského zpravodaje.
V závěru jednání proběhla diskuze k tématu kácení stromů v parku u krematoria. Nakonec
zastupitelstvo města uložilo kontrolnímu výboru prověřit postup města při realizaci úprav
parku u krematoria a závěry předložit radě města a zastupitelstvu města.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz. Příští jednání zastupitelstva města je naplánováno na 19. dubna 2021.
red

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ
BUDE MOŽNÉ SLEDOVAT ON-LINE
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bylo přistoupeno ke kroku, který umožní občanům zajímajícím se o veřejné dění v našem městě sledovat jednání Zastupitelstva města
Česká Třebová z pohodlí svého domova, nebo jiného místa, kde se zrovna nachází. Prostřednictvím sociálních sítí města bude streamováno již nejbližší jednání, které proběhne
19. dubna ve velkém sále KC. Záznam následně bude zveřejněn na webu města, kde bude
archivován. S online přenosy a zveřejňováním záznamů se počítá i pro další jednání zastupitelstva, která již doufejme proběhnou po rozvolnění epidemiologických opatření.
Jiří Holý, mediální asistent města
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MĚSTSKÝ ROZPOČET NA LETOŠNÍ ROK ZAHRNUJE OPRAVY A INVESTICE V CELKOVÉ HODNOTĚ 180 MILIONŮ
Zastupitelé města na svém jednání dne
22. února schválili po doporučení finančního výboru rozpočet města na letošní rok
ve výši 421 milionů korun. Tím byl ukončen
režim rozpočtového provizoria, ve kterém
město Česká Třebová hospodařilo od začátku měsíce ledna. Schodek rozpočtu ve výši
77 milionů korun bude dofinancován přebytky z předchozích let ve výši 35 milionů
korun. Zbytková částka bude hrazena z úvěru. Ačkoliv byla příjmová strana rozpočtu
z důvodu vládních protiepidemiologických
opatření ovlivněna nižšími zisky z daňových
příjmů, podařilo se do výdajové strany rozpočtu prosadit nejnutnější investice. Celkové
výdaje na opravy a investice činí 180 milionů
korun. Zbytek rozpočtu bude využit na pokrytí výdajů souvisejících s běžným provozem města, jeho příspěvkových organizací,
splácení úroků z přijatého úvěru a poskytování dotací a příspěvků.
Největší investiční akcí města v tomto roce bude vybudování kompostárny
a pořízení jejího technologického zázemí. Kompostárna by měla vyrůst v blízkosti
skládky u obce Třebovice jako součást regionálního centra pro nakládání s odpady. Předpokládaná cena výstavby kompostárny je
maximálně 29 milionů korun. Její technické
zázemí by pak nemělo být dražší než 10 a půl
milionu korun. V současnosti je připravována
technická dokumentace pro výběrové řízení
na dodavatele stavby. Za účelem pořízení
technologického zázemí se uskuteční tři výběrová řízení na drtič a třídič, překopávač
a drobnější zařízení. Předpokládaný termín
zahájení stavby je 1. května. Dokončení stavby lze předpokládat do začátku prosince letošního roku.
Druhou největší investicí letošního roku jsou
zateplovací práce na poslední nezateplené
mateřské škole v našem městě, kterou je
MŠ U Stadionu. Tyto práce probíhají od letošního února společně se zabudováním

Stavba cyklostezky

vzduchotechniky s rekuperací. O financování
a průběhu stavby se více dočtete v samostatném článku tohoto vydání Českotřebovského zpravodaje. Druhou významnou investicí
do mateřských škol v našem městě bude
kontejnerová přístavba MŠ U Koupaliště,
na kterou je v městském rozpočtu vyhrazeno téměř 13 milionů korun. Důvodem k této
investici byla potřeba rozšíření kapacit mateřské školy. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec srpna letošního roku.
Započetí stavby je závislé na termínu dodání
kontejnerů.
Investice se kromě mateřských škol samozřejmě nevyhnou ani školám základním.
Téměř 5 milionů korun bude investováno
do druhé etapy rekonstrukcí sociálních zařízení prvního stupně ZŠ Ústecká. Již v minulém roce se v rámci první etapy nových
WC dočkali chlapci. Tentokrát se rekonstrukce bude týkat sociálních zařízení dívek. Součástí prací jsou také výměny oken, opravy
s nátěrem fasády v zadní části budovy. Práce
na ZŠ Ústecké budou probíhat od 12. června
do 18. srpna letošního roku. Začátkem druhé
poloviny března bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele stavby a technologie nové
vzduchotechniky v jídelně ZŠ Habrmanova. Obsahem prací, které zde budou probíhat
v předpokládaném termínu od 14. června
do 28. srpna letošního roku, bude demontáž
stávající a montáž nové vzduchotechniky
a elektroinstalace, montáž větracího stropu
včetně nových svítidel a rekonstrukce sociálního zařízení. To vše by mělo městskou pokladnu vyjít nejvýše na 7 a třičtvrtě milionu
korun.
Do dne 17. března bylo možné podávat
nabídky do výběrového řízení na zhotovitele půdní vestavby DDM Kamarád, která
umožní této instituci užívat dosud nevyužité
stávající prostory podkroví. Obsahem prací
budou úpravy krovu, výměna střešní krytiny, osazení nového výtahu a rekonstrukce

elektroinstalace celého objektu. Celkem
v podkroví vznikne po dvou klubovnách, kabinetech, skladech a sociální zařízení s bezbariérovým WC. Realizace započne na konci
dubna a ukončena bude na přelomu října
a listopadu letošního roku. Předpokládaná
cena realizace je 9 milionů korun, ze kterých
7 a půl milionu korun pokryje dotace.
Mezi další objemné investiční akce patří
také výstavba cyklostezky do obce Rybník,
o které pojednává samostatný článek v tomto vydání. Také u této stavby se podařilo získat dotaci, tentokrát ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O dotaci bylo zažádáno
také u další významné investiční akce, kterou
bude výstavba retenční nádrže v lokalitě
Borek. Její zbudování je podmínkou pro další rozvoj průmyslové zóny v oblasti. Termín
výstavby bude záviset od rozhodnutí dotačního orgánu, kterým je v tomto případě Operační fond životního prostředí. Předpokládaná cena investice je 5 a půl milionu korun.
Městský rozpočet samozřejmě zahrnuje také
prostředky na obnovu veřejného osvětlení,
chodníků, silničních komunikací a na další
drobné opravy a investice. O jednotlivých
investicích bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím článků v Českotřebovském zpravodaji, na webu města a jeho
sociálních sítích.
Jiří Holý, mediální asistent města

ZE STAVENIŠTĚ CYKLOSTEZKY
DO RYBNÍKA
Již od konce minulého roku probíhá v lokalitě Podhorka stavba cyklostezky do sousední obce Rybník. Na staveništi byl již vykácen
porost, který stál novostavbě v cestě, odtěžena zemina z prostorů budoucí komunikace
a další nutné počáteční práce. Aktuálně probíhá výstavba nové lávky, která se nachází
o něco výše, než bylo plánováno v projektu.
Důvod ke změně vychází z dodatečného
geologického průzkumu, který odhalil nebezpečí v podobě potencionálních výkyvů
hladiny řeky Třebovky. Pro odstranění rizik,
která mohla nastat při hlubším zakládání,
bude lávka založena na mikropilotech. Tato
změna by se však nijak neměla promítnout
do rozpočtu stavby. Celkový předpoklad nákladů této investiční akce tak stále činí přes
18 milionů korun. Více než polovina této
částky bude pokryta dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek financí
dodají na základě dvoustranné dohody ze
svého rozpočtu obec Rybník a město Česká
Třebová. Předmětem realizací je kromě samotné cyklostezky a nového mostního tělesa také příjezdová komunikace, parkovací
místa, veřejné osvětlení, odpočívadlo a sadové úpravy. Stavba pokračuje dle svého harmonogramu a v dohledné době bude kromě
již zmíněné stavby lávky a odkrývání ornice
v podmočených částech lokality započato
také s budováním gabionových zdí. Předpokládaný termín dokončení celého díla je
na sklonku října letošního roku.
Jiří Holý, mediální asistent města
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ZÁVĚR OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU JE V ČESKÉ TŘEBOVÉ VYUŽIT
K DALŠÍMU NUTNÉMU KÁCENÍ
Od počátku letošního roku probíhají na svahu v lokalitě Benátky prořezy větví a kácení stromů, které si kladou za cíl zajistit bezpečnost objektů garáží pod svahem. Práce v lokalitě jsou
rozděleny do tří etap, během kterých bude celkem vytěženo 250 kubíků dříví. Již v pondělí 8. března započala poslední etapa těchto prací. Zároveň byly zahájeny dočišťovací práce
na stráni, které kromě úklidu větví zahrnují také likvidaci černé skládky. Po uplynutí jednoho
vegetačního období se zjistí, které stromky zůstaly po těžbě zachovány a kde bude na základě doporučení lesního hospodáře přistoupeno k zalesnění novými stromy. Rozsáhlá těžba se
bohužel v těchto dnech nevyhne ani lokalitě na Jelenici, kde bylo zjištěno pokračující napadení kůrovcem. Přistoupit ke kácení je zde nutné i v mladých lesních porostech. Kůrovcové
stromy musí být vytěženy a odvezeny z lesa nejpozději do poloviny dubna, aby nedocházelo
k dalšímu šíření tohoto škůdce.
V průběhu měsíce března také došlo na území našeho města k dalším nutným zásahům v lokalitách na Borku, v ulici Lidická, Novém náměstí, parku Javorka, ulici Litomyšlská a dalších
místech. Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin bylo často vydáno orgánem státní správy
již v roce 2020, ale vzhledem k nedostatku kapacit se nepodařilo stromy v minulosti porazit.
Pokácené stromy znamenaly riziko pro pohyb osob a vozidel ve svém okolí. Jednalo se především o stromy proschlé, nebezpečně vykloněné, s trhlinou na kmeni nebo napadené parazity.
Kácení v parku u krematoria, které v polovině února vyvolalo četné reakce obyvatel našeho
města, bylo na přelomu února a března prošetřováno Českou inspekcí životního prostředí,
která si zároveň vyžádala všechna rozhodnutí o povolení ke kácením, která se měla uskutečnit v tomto roce. Pokud inspekce shledá jakékoliv pochybení a město obdrží závěr tohoto
šetření, bude o něm veřejnost v plném rozsahu informována prostřednictvím sociálních sítí
a webu města.
Jiří Holý, mediální asistent města

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Na posledním ZM nebyl schválen pirátský
návrh úpravy Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Před volbami
popisovaly kandidující subjekty komunální
politiku jako věc, ve které se na politiku nehraje a jde především o blaho občanů. Jaká
je skutečnost? V létě 2019 jsme jako Piráti
analyzovali přidělování veřejných zakázek
městem a navrhli několik změn:
1. Zřízení veřejné evidence uzavřených zakázek.
2. Analýza zakázek pro optimalizaci Směrnice.
3. U zakázek nad 300 000 Kč úprava kategorizace a rozšíření počtu oslovovaných dodavatelů.
4. Snížení hranice pro přímé zadávání zakázek.
Tuto analýzu jsme předali vedení města, které následně svolalo jednání zástupců stran
v ZM. Z jednání vyplynuly další podněty.
Vedení města přislíbilo podněty projednat
a použít při rozhodování. Změna neproběhla, a tak jsme vypracovali vlastní návrh Směrnice, který ctil kompromis dosažený na společném jednání, a usilovali o jeho projednání
v Radě. Byli jsme i připraveni diskutovat
o jednotlivých parametrech. Po delší době
byl náš návrh projednán a zamítnut v prosinci 2020. Podali jsme jej tedy jako vlastní
návrh na únorovém jednání zastupitelstva.
Návrh nebyl přijat. Kromě nás hlasovali pro
návrh ještě DVA zastupitelé za 27 statečných.
A tak vlastně vše pokračuje ve starých kolejích. I když byla možnost stávající stav upravit, zlepšit, raději to necháme být. A slova
z volebních programů napříč politickým
spektrem zůstávají i nadále pouze slovy.
Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

Z KONTROLNÍHO DNE NA MŠ U STADIONU
Dne 10. března se za přítomnosti starostky
města, zaměstnanců odboru rozvoje města a investic, pracovníků dodavatele stavby
a dalších zainteresovaných osob konal kontrolní den na Mateřské škole U Stadionu.
V obou pavilonech tohoto zařízení probíhají
od února letošního roku práce na rekonstrukci, která bude zahrnovat zateplení objektu,
výměnu oken, osazení vzduchotechnických
rekuperačních jednotek, rekonstrukci sociálních zařízení, osazení fotovoltaických panelů, úpravy vnitřní elektroinstalace, osazení
nových LED svítidel a rekonstrukci plynové
kotelny. Od započetí stavby do kontrolního dne se již podařilo odklidit původní kryt
podlah a započít práce na zdravotechnice,
elektroinstalacích, dozdívkách a vnitřních
omítkách. U jednoho z pavilónů již také
došlo k zateplení základů a probíhají práce
na opravě střechy.

Kontrolní den také ukázal, že oproti původním předpokladům, bude nutné vzhledem
ke stavu střešního pláště a jeho ukotvení
k budově, přistoupit k zásadnímu zásahu
do jeho skladby a totéž se týká skladby podlah včetně vodorovných izolací proti vlhkosti. Ty bude nutné udělat prakticky od základu
znovu. Finanční náročnost stavby je vyčíslena na 21 200 000 Kč včetně DPH na zateplení
a 2 800 000 Kč na vzduchotechniku s rekuperací. Přibližně 8 300 000 Kč by mělo být
pokryto dotací ze Státního fondu životního
prostředí.
Časový harmonogram prací však zůstává
stejný. „Věřím, že se děti vrátí do své školky již
po prázdninách, jak bylo původně plánováno. Byla bych nerada, kdyby v průběhu započatého školního roku docházelo k jejich stěhování,“ uvedla starostka města Magdaléna
Peterková.
Jiří Holý, mediální asistent města
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DVĚ STAVBY NA ULICI KOZLOVSKÁ
ČEKÁ DEMOLICE

OPATŘENÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ K ZÁPISŮM DĚTÍ DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

K budově ZUŠ na ulici Kozlovská v současnosti přiléhají dvě dlouhodobě nevyužívané budovy č. p. 800 a 801. Tyto budovy jsou
v majetku města Česká Třebová od devadesátých let, kdy mu připadly na základě obecního restitučního zákona. Město následně
obě budovy, které jsou průchodem propojeny v jeden celek, pronajímalo za účelem
hospodářské činnosti truhlářství. Po smrti
posledního nájemníka nebylo pro prostory
nalezeno další využití, budova byla několikrát vykradena a stala se také útočištěm osob
bez domova.
Vzhledem ke špatnému technickému stavu budovy bylo rozhodnutí o odstranění
stavby vydáno již v roce 2015. Následně
bylo toto rozhodnutí jednou prodlouženo,
a tak k dalším odkladům v této věci již není
prostor. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu
města na letošní rok zahrnuta částka určená
na demolici stavby. Rada města na svém jednání dne 15. března schválila zadání veřejné
zakázky se zhotovitelem a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem, který poskytl
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 470 000 Kč.
Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve
od 1. 4. a termín ukončení plnění je stanoven
nejpozději do 30. 10. Následně by v prostoru
po stržených budovách mělo dle předpokladů vzniknout parkoviště, které by mohlo
sloužit návštěvníkům ZUŠ a obyvatelům sídliště Trávník.

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním covid–19 vydáváme toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2021/2022 ve městě Česká Třebová.
Termín zápisů zůstává pro osobní podání pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
a sobota 10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin.
Termín zápisů při využití dalších možností, viz níže body 2–5, je od 9. dubna 2021
do 16. dubna 2021.
K výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Přihlášku nebo žádost o odklad s oběma přílohami můžete doručit následujícími způsoby:
1) osobně v termínu zápisu, tj. pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota
10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin.
Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200 – budova 2. stupně
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice: na budově 2. stupně – Ústecká čp. 598
Obě školy umožňují elektronický předzápis v aplikaci „ZápisyOnline“ na webových stránkách
škol s možností rezervace termínu pro osobní návštěvu (ověření osobních údajů). Přihlášku
k povinné školní docházce ani žádost o odklad není třeba tisknout. Vše obdržíte na místě.
2) vhozením přihlášky do poštovní schránky umístěné na budově školy nejpozději
do 16. dubna 2021:
Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200 – budova 1. stupně
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice: na budově 2. stupně – Ústecká čp. 598
Převzetí vhozené přihlášky do poštovní schránky bude pak následně školou potvrzeno na telefon nebo e-mailovou adresu uvedené v přihlášce.
3) do datové schránky školy nejpozději do 16. dubna 2021. Zde uvádíme IDDS jednotlivých škol:
IDDS Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice: xqbmkk4
IDDS Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice: nw2mkk9
IDDS Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice: 8hkmkky
4) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
nejpozději do 16. dubna 2021.
Zde uvádíme e-mailové adresy jednotlivých škol:
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice: radim.kolar@zsnadrazni.cz
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice: reditel@zs-habrmanova.cz
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice: pavlina.vomackova@zs-ustecka.cz
Upozornění: Pokud přihlášku zašlete prostým emailem, je nutné jej do 5 dnů potvrdit poštou, podáním do datové schránky, případně podepsanou hodit do schránky školy, případně
osobně.
5) poštou nejpozději do 16. dubna 2021.
V případě, že přijdete do školy osobně, dodržujte bezpečnostní opatření přijatá vládou ČR, tj.
povinnost nosit ochranu obličeje. V případě vyšší koncentrace osob před školou a v prostorách školy Vás prosíme o dodržování rozestupů minimálně 2 metrů. Dbejte, prosíme, na svoji
bezpečnost i bezpečnost pracovníků školy.

Jiří Holý, mediální asistent města

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 započne o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn
na stránce www.scitani.cz, nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který
obdrží od sčítacího komisaře.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné
osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. Při terénním došetření
sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě
v předem oznámeném termínu nejpozději
do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Jiří Holý, mediální asistent města

Přihlášku – žádost o přijetí dítěte je možné stáhnout na webových stránkách příslušné školy.
V případě podání přihlášky způsobem 2.–5. bude rodný list dodatečně ověřen při 1. schůzce
se zákonnými zástupci.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Informace k odkladům školní docházky podá příslušná škola v období zápisů k povinnému
školnímu vzdělávání.
Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory
školy (motivační část).
V případě nejasností kontaktujte prosím příslušnou základní školu:
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice:
Mgr. Petra Štanclová, tel: 730 575 692, e-mail: petra.stanclova@zs-habrmanova.cz,
www.zs-habrmanova.cz
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice:
Mgr. Radim Kolář, tel: 736 518 011, e-mail: radim.kolar@zsnadrazni.cz, www.zsnadrazni.cz
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice:
Mgr. Pavlína Vomáčková, tel: 605 717 350, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz, www.zs-ustecka.cz
Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Česká Třebová
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ODPADY VŠUDE KOLEM NÁS… ČASTO BOHUŽEL DOSLOVA
S odpady se setkáváme nejen v našich domácnostech či na stránkách Českotřebovského zpravodaje, ale bohužel také na místech,
kam rozhodně nepatří.
Vydejme se společně ke sběrným kontejnerům. V České Třebové máme celkem
79 stanovišť s barevnými kontejnery na tříděný odpad. Všechna stanoviště jsou vybavena kontejnery na plast a papír, na většině
z nich najdete kontejnery na barevné a bílé
sklo, na některých místech jsou umístěny
také kontejnery na kovy, textil, drobné elektro a použité jedlé oleje.
K chystaným změnám v systému odpadového hospodářství v našem městě bude patřit i využití jiných způsobů sběru odpadu,
zejména adresného odvozu dům od domu,
který patří k nejefektivnějším a uživatelsky
nejpohodlnějším způsobům sběru.
Další možností je využít služby sběrného
dvoru na Semanínské ulici, kde můžete
ZDARMA odevzdat jak vytříděný odpad, tak
i další druhy (nebezpečný, objemný, velké
elektro…). Jeho využití můžeme jen vřele
doporučit. Nebude pak snad docházet k situacím, jaké všichni známe často z našeho

blízkého okolí, kdy vídáme u stanovišť s barevnými kontejnery ležet hromady odpadu,
které tam rozhodně nepatří: pneumatiky,
role koberců, ledničky, polystyrenové výztuže, zahradní či jiný nábytek či hromady „všeho možného“, jako tomu často je.
Podmínkou pro dobré fungování stanovišť
s kontejnery na tříděný odpad je:
• správné vytřídění odpadu před jeho vložením do kontejneru,
• maximální úspora místa – např. rozložené
krabice, „sešlápnuté“ PET láhve,
• vkládání vytříděného odpadu pouze
do kontejnerů, nikoliv okolo kontejnerů,
• respektování faktu, že odložení odpadu
mimo určené místo (mimo kontejner) je považováno za založení „černé skládky“, znečištění veřejného prostranství či narušení
životního prostředí v obci, a může být postihováno.
Kolik stojí úklid okolo sběrných kontejnerů?
Pohled na finanční otázku týkající se úklidu
odpadu v okolí kontejnerů na tříděný odpad
v našem městě se přímo nabízí:
Pravidelný svoz odpadu ze sběrných kontejnerů zajišťuje společnost Eko Bi s. r. o – dva-

krát v týdnu se sváží plasty a papír, ostatní druhy odpadů po naplnění nádob. Při
běžném svozu nelze provádět „úklid“ okolí
kontejnerů, důvodem je fakt, že se jedná
o svoz tříděného odpadu – jednou se odváží plasty, podruhé sklo…, a z principu tedy
nelze do svozu „přihodit“ ledničku, matraci či pneumatiky. Svoz všeho, co se nevešlo
do kontejneru, je zajišťován zvlášť a není to
zadarmo. Pamatujme na to, že svoz odpadu
ze sběrných kontejnerů je částečně hrazen
z poplatků občanů za odpady. V loňském
roce se částka za úklid stanovišť ve městě vyšplhala na 691 000 Kč.
V podstatné míře se na výši této částky podílel také úklid stanovišť na odpad pro chatové oblasti, která si mnozí občané pletou
se sběrnými dvory či skládkami. Kontejnery
v chatových oblastech skutečně nejsou určeny pro STAVEBNÍ a OBJEMNÝ odpad, slouží
chatařům pro odkládání běžného zbytkového komunálního odpadu.
Nadměrná produkce odpadů je přímo úměrná rostoucí ekonomické úrovni a tím pádem
rostoucí spotřebě. Město ve věci nárůstu
množství odpadu zpravidla hraje vedlejší roli, hlavní roli má občan. Pokud si nejste
jisti, jak s konkrétním odpadem naložit,
kontaktujte odbor životního prostředí MěÚ
(tel. 465 500 187) nebo přijeďte s odpadem
do sběrného dvora a domluvte se s obsluhou.
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí
Městský úřad Česká Třebová

Vizualizace budoucí podoby sálu

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE SPOLEČENSKÉHO SÁLU NA SKALCE
V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍŘÍ K PROJEKTOVÁNÍ

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

Pokračování příprav komplexní rekonstrukce společenského sálu VOŠ a SŠ technické v České
Třebové bylo hlavním tématem setkání hejtmana Martina Netolického s místostarostou Josefem Kopeckým a vedením školy. Cílem rekonstrukce je zachování víceúčelovosti sálu včetně
využití pro společenské akce města a plesy. Předpokládaná hodnota před projektováním činí
necelých 30 milionů korun.
„Naším cílem je kultivovat nejen sál samotný, ale také celou linii od školní recepce přes schodiště, mezipatro, kde jsou nyní umístěné zasedací místnosti či sborovna, až po samotný sál.
Jeho technologie odpovídají době vzniku a nutně potřebují kompletní obměnu. V tuto chvíli,
i vzhledem k finančním možnostem kraje, předpokládáme horizont samotné realizace v letech 2022–23. Finanční odhady jsou v tuto chvíli okolo 29 milionů korun, avšak před projektováním a upřesněním technických komponent,“ řekl hejtman Netolický, který na jednání
přizval také místostarostu Josefa Kopeckého. Právě na koordinaci s městem se hejtman domluvil na prosincovém jednání. „Vzhledem k tomu, že stávající sál slouží také pro spolkový
život města či plesy, chceme před samotným projektováním znát názory města na stávající
architektonickou studii,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Únorový zpravodaj přinesl zprávu pro seniory ohledně registrace na očkování proti
covid-19, kdy se měli obrátit na odbor sociálních věcí. Této nabídky jsem neprodleně
využil a do týdne jsem měl stanoven první
datum vakcinace.
Chci naší radnici upřímně poděkovat za tuto
službu a rovněž i pracovníkům a pracovnicím
sociálního odboru, kteří s plným nasazením
a nevšední ochotou zajišťovali registraci
k očkování.

TZ Pardubický kraj

Oldřich Gregar
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V KRAJI VZNIKAJÍ DALŠÍ
OČKOVACÍ MÍSTA

INFORMACE K MOŽNOSTEM OČKOVÁNÍ NA ČESKOTŘEBOVSKU
V návaznosti na Očkovací strategii Pardubického kraje informujeme občany, že zřízení očkovacího místa přímo v České Třebové (např. v budově VOŠ a SŠT na Skalce) se zatím odkládá.
K tomuto kroku bude přistoupeno až v rámci tzv. 4. etapy, tedy až ve chvíli, kdy nebudou
stačit očkovací místa v nemocnicích Pardubického kraje (1. etapa), očkovací místa při zdravotnických zařízeních následné péče zřizovaných Pardubickým krajem (2. etapa) nebo očkovací
místa při soukromých zdravotnických zařízeních (3. etapa).
Z tohoto důvodu doporučujeme občanům, kteří se chtějí nechat očkovat a patří do skupin
obyvatel s přístupem do Centrálního registračního systému, aby nevyčkávali a využili možnosti nechat se očkovat např. v Orlickoústecké nemocnici, Litomyšlské nemocnici nebo Svitavské nemocnici (zde je OČM umístěno ve foyer kulturního domu Fabrika Svitavy).
Od 1. 3. 2021 se do očkování rovněž zapojují někteří praktičtí lékaři přímo z našeho města.
Aktuální informace naleznete zde: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani
Jiří Holý, mediální asistent města

NEBOJTE SE MLUVIT O SVÝCH PROBLÉMECH
Dlouhý lockdown přináší řadě rodin psychické a sociální problémy v jejich každodenním
životě. Proto krajská Poradna pro rodinu
opět nabízí pomoc svých krizových telefonních linek, které jsou v provozu každý den
dopoledne od 8 do 12 hodin.
„Ze začátku pandemie se rodinné vztahy
utužovaly, rodiny byly po dlouhé době pospolu. Přibývající čas izolace, mnohdy nejistý
způsob obživy, rezignace na zdravotní prevenci a také přerušení školní docházky staví
nyní mnoho lidí do nepříjemných situací, což
se projevuje i na vzájemných vztazích, napětí
v rodinách i na psychickém zdraví. Proto byly
opět zřízeny krizové telefonní linky Poradny
pro rodinu Pardubického kraje,“ konstatuje
radní pro sociální péči Pavel Šotola.
„Rád bych doporučil lidem nedusit své pocity v sobě, ale mluvit o nich. Někdy je po ruce
někdo blízký, dá se zavolat kamarádům, ale

někdy je už dobré se poradit s odborníkem.
Proto tu jsme my, s naším rodinným a partnerským poradenstvím. Zachováváme mlčenlivost a respektujeme anonymitu klienta
a můžeme pomoci,“ říká ředitel poradny Roman Miletín.
Krizové linky Poradny pro rodinu Pardubického kraje:
• region Pardubice 603 273 948,
• region Chrudim 601 344 852,
• region Svitavy 606 051 590,
• region Ústí nad Orlicí 733 522 278.
TZ Pardubický kraj

Pardubický kraj
Další zprávy na webu pardubickykraj.cz.

Pardubický kraj rozšířil očkovací kapacity
o čtyři nová očkovací místa – v Rybitví, Luži,
Brandýse nad Orlicí a Jevíčku. Provoz těchto
center je závislý na dodávkách vakcín od státu.
Vedle vybudování nových očkovacích míst
bude probíhat také rozšiřování provozní
doby a kapacity očkovacích míst v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.
Registrace k očkování a rezervace termínů
probíhá za pomoci centrálního rezervačního
systému na adrese registrace.mzcr.cz. S registrací mohou pomoci také bezplatné linky
1221 či 466 026 466, která je vytvořena Pardubickým krajem.
„Aktuální informace k očkování v našem kraji máme připravené také na internetových
stránkách www.pardubickykraj.cz/ockovani,
kde je umístěna mapa kraje s vyznačením
jednotlivých očkovacích míst a jejich časové
dostupnosti od registrace po rezervaci konkrétního termínu. Chceme tak pomoci lidem
s výběrem konkrétního očkovacího místa,
protože se může stát, že některé je více zatížené zájmem o očkování a čekací doba zde
by byla delší,“ uvedla náměstkyně hejtmana
pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
„Jak jsme již avizovali, tak bychom v posledním březnovém týdnu zahájili očkování
v dalších třech příspěvkových organizacích
v Albertinu Žamberk, Nemocnici následné
péče v Moravské Třebové a Vysokomýtské
nemocnici. V nich bychom chtěli otevřít registraci již tento týden s tím, že očkovat by
se v těchto centrech mohlo začít v týdnu
od 29. března v návaznosti na potvrzení dodávky vakcíny Moderna,“ řekla náměstkyně
hejtmana Michaela Matoušková.
Aktuální vytíženost jednotlivých očkovacích míst je aktualizována každý všední den
do 10 hodin v krajském očkovacím semaforu.
„Vedle semaforu, na jehož automatizaci a vylepšování stále pracujeme, chceme zájemcům o očkování čekajících ve frontě ve více
zatížených centrech odesílat SMS zprávy
s nabídkou přeregistrace na méně zatížená
očkovací centra v kraji. Jedná se o další službu směrem k zájemcům o očkování v našem
regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
TZ Pardubický kraj, red

COVID REPORT
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vážení občané, v rámci Mobilního Rozhlasu
nyní máte k dispozici Covid report, který vám
poskytne přehledné informace o výskytu covid-19 v České Třebové. Každý den můžete
zjistit aktuální počet nakažených covid-19
a denní přírůstek, míru pozitivity – podíl nemocných na počet obyvatel, srovnání se samosprávami v blízkém okolí nebo srovnání
se stejně velkými samosprávami v kraji.
Informace najdete na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/covid-report.
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OPRAVA LIDICKÉ ULICE
V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZAČNE PŘÍŠTÍ ROK,
KUBELKOVA SE DOČKÁ V ROCE 2023
V souvislosti s debatou o provozu městské
hromadné dopravy v České Třebové jednal
místostarosta města Dalibor Zelený s hejtmanem Martinem Netolickým. Jedná se především o obnovení zastávky Křib, která byla
před několika lety zrušena. Město uvažuje
o provozu menšího autobusu, který by obsloužil lokality, kam nejezdí krajská autobusová doprava. Druhým společným tématem
kraje a města jsou rekonstrukce ulic Kubelkova a Lidická.
„Záměr města sledujeme s oddělením dopravní obslužnosti, protože by se mělo jednat
o jisté posílení dopravní obslužnosti ve městě a případné nahrazení některých spojů,
na které nám nyní město doplácí. Důležitým
bodem je vytvoření zastávky na sídlišti Křib,
která se v minulosti zrušila a řeší se, jakým
způsobem ji do území znovu dostat, protože
pro řadu seniorů, kteří v okolí bydlí a potřebují se dostávat do dva kilometry vzdálené
nákupní zóny, je nejbližší zastávka relativně
daleko,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
O možnosti zřídit městskou hromadnou dopravu pojednávala bakalářská práce z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. „Celá iniciativa vzniku MHD v našem
městě vzešla od samotných občanů, kteří
se chtějí v častějších intervalech přesouvat
po městě. Malý autobus by jezdil na dvou
linkách, do Lhotky, na sídliště Křib, k autobusovému terminálu u vlakového nádraží,
do Borku a zase zpátky,“ uvedl místostarosta
města Dalibor Zelený s tím, že návrh bude
projednávat dopravní komise města.

REKONSTRUKCE ULIC
KUBELKOVA A LIDICKÁ
Společným tématem Pardubického kraje
a České Třebové jsou také rekonstrukce ulic
Kubelkova a Lidická. Oprava druhé jmenované by měla začít příští rok. „Vzhledem k tomu,
že z evropských fondů připravujeme modernizaci silnice z Ústí nad Orlicí do Skuhrova,
tak by právě přes Lidickou ulici měly vést
objízdné trasy. Proto je logické, že by se tato
komunikace dočkala opravy až po dokončení velké modernizace, a to v roce 2022,“ uvedl
hejtman Martin Netolický.
Druhou komunikací, která je ve vlastnictví
kraje a čeká na rekonstrukci, je Kubelkova
ulice. Ta vede od křižovatky s Litomyšlskou
ulicí směrem na Zacharovec. „Předpokládaná
hodnota rekonstrukce dvoukilometrového
úseku je v tuto chvíli 45 milionů korun s tím,
že je plánována opravdu důkladná oprava.
Budeme jednat se Správou železnic, která
připravuje více jak desetimiliardovou investici do železničního koridoru, a je nutné, aby
oprava komunikace byla dokončena před zahájením této stavby, tedy do roku 2023,“ řekl
hejtman Martin Netolický, který chce společně s místostarostou Daliborem Zeleným jednat s vedením Správy železnic o koordinaci
stavby.
TZ Pardubický kraj
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ZPRÁVY Z LINKY 156
BAVILI SE ZVLÁŠTNÍM ZPŮSOBEM
Dne 13. 2. 2021 v 18:02 hodin zpozorovala
stálá služba na kamerovém systému, že skupina tří mladíků se chová podezřele na veřejném WC. Na místo okamžitě vyjela hlídka
MP, která zjistila, že mladíci svým jednáním
znečistili a poškodili malbu na pánské toaletě. Vzhledem k tomu, že jejich jednání nebylo
možné vyřídit na místě, byla věc oznámena
příslušnému správnímu orgánu.

PŘI JÍZDĚ AUTOBUSU
VYCHÁZEL Z MOTORU KOUŘ
Dne 18. 2. 2021 v ranních hodinách vyjela
hlídka MP na oznámení IZS na ulici Slovanská, kde měl hořet autobus. Řidička autobusu, jakmile zjistila, že z motoru vychází kouř,
autobus zastavila a přivolala HZS. Po příjezdu
hlídky MP bylo na místě hasiči HZS SŽDC zjištěno, že se nejednalo o požár, ale že vznikla
závada v motoru na klínovém řemenu, kvůli
níž vycházel z motoru hustý dým. Cestující
v autobuse včetně řidičky byli v pořádku, lékařské ošetření nebylo zapotřebí.

ZADARMO CHTĚL VELKOU ÚRODU
Dne 24. 2. 2021 v 8:51 hodin vyjela hlídka MP
do supermarketu KAUFLAND, kde byl přistižen zákazník při krádeži zboží. Na místě bylo
zjištěno, že V. P. chtěl pěstovat papriky, proto si vybral semínka, která však u pokladny
zapomněl zaplatit. Zboží bylo vráceno zpět
do obchodu a věc byla na místě vyřešena
v příkazním řízení.

POŽÁR SUCHÉHO POROSTU
PŘED NÁDRAŽÍM ČD
Dne 25. 2. 2021 byla přivolána hlídka MP
na nádraží ČD, kde na terminále hořel suchý porost. K požáru byli přivoláni hasiči
HZS SŽDC, kteří požár uhasili. Na místě bylo
zjištěno, že občanovi K. K. z Hanušovic vypadl nedopalek cigarety přímo do suchého
travnatého porostu, který díky tomu shořel.
Kuriozitou celého případu bylo to, že hlídka
MP na tohoto občana vyjížděla tento den již
potřetí.

CHTĚLA USPOŘÁDAT
POŘÁDNOU HOSTINU
Dne 2. 3. 2021 ve 20:42 hodin vyjela hlídka
MP na oznámení do supermarketu KAUFLAND, kde došlo k zadržení zákazníka při
krádeži. Hlídka MP na místě zjistila L. K., která
si zřejmě plánovala připravit velkou hostinu,
na kterou se v prodejně vybavila třemi vepřovými panenkami a jednou lahví Whiskey.
U pokladny se k placení dobrot neměla. Zboží bylo vráceno do prodejny a za své jednání
byla náležitě odměněna v příkazním řízení.
Petr Vencl, velitel MP

Ilustrační fotografie. Tak vypadaly všechny forty pevnosti po destrukcích. Zde se jedná o fort
I/1 „Lysiczka“.

NĚKOLIK SLOV
O MAJITELÍCH BÝVALÉ STAVEBNÍ FIRMY RÖSSLER A KUDLÍK
O firmě Rössler a Kudlík už vědí jen ti nejstarší českotřebovští pamětníci. A přitom si občané
města neuvědomují, že se s výsledky její činnosti denně setkávají, vždyť postavila například
nové nádraží s výpravní budovou a poštou, objekty nocležen a odboru pro udržování dráhy
v Sadové ulici a v neposlední řadě pak rotundy ve výtopně. Nepočítám k tomu desítky rodinných a obytných domů.
Postůjte na hřbitově u orientační mapy a uvidíte, že pánové Ing. František Rössler a Karel Kudlík patří k významným občanům našeho města. Svoji společnou firmu založili v roce 1910 a žel,
ta se po neblahých společenských událostech v roce 1948 posléze rozplynula v Čs. stavebních
závodech. Je nutno připomenout, že se v letech 1937 a 1938 velmi významnou měrou podílela na výstavbě opevnění, kasáren a překážek na severu Moravy.
Každému člověku život nějak ubíhá, ale tyto dva partnery zasáhla Velká válka, jak se později
nazývala 1. světová válka. Vypukla 26. července 1914.
Ing. František Rössler (1874–1956) byl zmobilizován 29. května 1915 a nastoupil k c. a k. pěšímu pluku 98 do Prahy jako domobranec. Některé státy zřizovaly domobrany jen za války
a sloužily ke strážní službě a udržování veřejného pořádku.
Karel Kudlík (1876–1962) rovněž sloužil v rakouské armádě a měl hodnost poručíka v záloze.
Nejprve odveden nebyl, ale již v srpnu 1914 byl povolán jako inženýr k ženijnímu velitelství
do rakouské pevnosti Přemyšl v Haliči. Krakov a Přemyšl patřily v té době k největším pevnostem Rakouska-Uherska.
Když porovnáme všechny dostupné údaje o Kudlíkově službě v Přemyšlu, zjistíme, že prodělal celou heroickou válečnou historii této pevnosti, jejíž celkový obvod činil 42 kilometrů.
Je to zatím jediný dosud známý a potvrzený českotřebovský občan spojený s válečnými události v této pevnosti.
První obléhání Přemyšlu ruskými vojsky proběhlo od 21. září 1914 do 10. října 1914, kdy se
pevnost ubránila. Například útok zahájený 5. října trval nepřetržitě tři dny…
Druhé obléhání proběhlo ve dnech 9. listopadu 1914 až 21. března 1915. Ten den požádal
velitel pevnosti polní podmaršál Kusmanek von Burgneustädten rakouského císaře Františka
Josefa I. o souhlas s kapitulací pevnosti, neboť všechny obranné boje byly již marné. Vše bylo
zničeno. Do povětří byly vyhozeny všechny forty včetně těžké výzbroje, kasárna, sklady, mosty. Dělostřelecká munice byla vystřílena, pěchotní naházena do řeky San. Zničeny byly zbytky
potravin, zásoby pohonných hmot, uhlí, automobily, radiostanice. Spálena byla i pokladní
hotovost ve výši sedmi milionů korun.
Do zajetí padlo 9 generálů, 2 600 důstojníků a 117 000 vojáků. Veliteli pevnosti byla na znamení ocenění obrany pevnosti ponechána ruskou stranou poboční zbraň.
Dne 21. března 1915 tedy Karel Kudlík upadl do ruského zajetí. Tak jako desetitisíce Čechů
vstoupil i on do řad čs. legií v Rusku, a to 19. srpna 1918, a jako vojín (rakouské hodnosti nebyly uznávány) byl zařazen k 2. omskému pochodovému praporu 1. střeleckého pluku. Závěrem
působil v informačním a osvětovém odboru. Činnosti v legiích ukončil po návratu do vlasti
s hodností četaře, kdy byl 2. srpna 1920 demobilizován.
A na závěr ještě malá informace. V květnu 1915 došlo k dalšímu obléhání pevnosti a to německými a rakouskými vojsky a Přemyšl byl dobyt zpět 3. června 1915. Dne 1. srpna 1915 bylo
rakouskou stranou rozhodnuto zrušit permanentní funkci pevnosti, neboť zcela ztratila svůj
strategický význam.
Pánové Ing. František Rössler a Karel Kudlík se z Velké války v pořádku vrátili a naplno rozjeli
úspěšnou činnost své stavební firmy.
Oldřich Gregar, Martin Šebela
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V DUBNU
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

NOVÁ KONCEPCE POLITIKY
NA PODPORU STÁRNUTÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

70 let
Šimek Jan 1. 4. 1951 Parník
Tomášková Anna 14. 4. 1951 Parník
Vraspírová Jana 20. 4. 1951 Parník
Bašíková Jarmila 24. 4. 1951 Česká Třebová
Pachlová Jaroslava 30. 4. 1951 Česká Třebová

Zastupitelé města Česká Třebová schválili na svém únorovém jednání koncepci politiky
na podporu stárnutí ve městě pro léta 2021 až 2025. Tímto krokem bylo zajištěno, že naše
město bude v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ lépe bodově ohodnoceno
a dostane se tak blíže k dotačním prostředkům. Cílem této soutěže je podpora a realizace
opatření a aktivit zaměřených na seniory a na vytvoření prostředí přátelského pro seniory
v obcích.
Samotná koncepce je také příležitostí k tomu se zamyslet nad přístupem města k seniorům.
Populační stárnutí se totiž promítá do všech oblastí života naší společnosti. Z důvodu zvyšující se kvality života, vyšší životní úrovně a dostupnosti kvalitní zdravotní péče se lidé dožívají vyššího věku. I proto je potřeba se touto problematikou detailně zabývat. Schválený
dokument není finální a bude potřeba ho nadále rozvíjet a doplňovat. Koncepce se věnuje
problematikám bytů určených pro osoby v důchodovém věku, seniorských organizací, sociální a zdravotní péče, vzdělávání a volnočasovým aktivitám. Součástí práce je také sociálně
demografická analýza a strategické záměry v oblasti proseniorské politiky. Jako čtyři hlavní
cíle koncepce uvádí vytvoření uceleného systému péče o seniory, podporu a rozvoj sociálních služeb, zvýšení informovanosti a rozvoj podpory mezigeneračního soužití.
Aktuální verzi koncepce naleznete na webu města v sekci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

75 let
Gloser Otakar 1. 4. 1946 Česká Třebová
Kadlečík Jaroslav 7. 4. 1946 Parník
Kovářová Jaroslava 10. 4. 1946 Parník
Buriánková Věra 18. 4. 1946 Česká Třebová
80 let
Hýbl Vojtěch 8. 4. 1941 Česká Třebová
Vinkler Jan 15. 4. 1941 Česká Třebová
Štanclová Berta, Ing. 18. 4. 1941 Parník
90 let
Kužílek Zdeněk, Ing. Arch.
27. 4. 1931 Česká Třebová

Jiří Holý, mediální asistent města

93 let
Suková Anna 14. 4. 1928 Česká Třebová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 1. dubna 2021 oslaví diamantovou svatbu manželé Marie a Zdeněk KŘÍŽOVI. I když je
to datum aprílové, tak to apríl není!
Do dalších společných let především hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí syn
Zdeněk s Ivanou, vnoučata Tomáš s Martinou, Jakub s Kamilou a Anita, pravnoučátka
Vojta, Emilka, Tonička a Magdalénka a mnoho dalších blízkých, přátel a kamarádů.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
V DOMOVĚ PRO SENIORY
KONZUM – SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV
V roce 2020 se Sociální služby Česká Třebová
– Domov pro seniory opět zařadily do grantového programu Společně za úsměv, jehož
vyhlašovatelem bylo obchodní družstvo
KONZUM, Ústí nad Orlicí. Ze sbírky Společně za úsměv získal Domov částku 5 434 Kč.
Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno 5 evakuačních podložek, které slouží
k uchycení na spodní část matrace. Takto
vybavenou matraci je možné v případě ohrožení života (např. požár) snadno přenášet
i s uživatelem. Tyto podložky představují jedinečnou možnost rychlého a relativně pohodlného transportu s minimálními nároky
na další vybavení. Stačí jen uchopit popruhy podložky a přenést uživatele i s matrací
do bezpečí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří do projektu Společně za úsměv přispěli a podpořili
tak nákup evakuačních podložek. Děkujeme
také obchodnímu družstvu Konzum, které
tuto akci vyhlašuje a zaštiťuje.
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Evakuační podložka

Vladislav Zoubek

PROJEKT DOBRÁ DUŠE
Projekt Dobrá duše vznikl v roce 2012 na základě iniciativy společnosti Hartmann-rico a.s.
a oceňuje práci dobrovolníků, kteří jsou sami již v seniorském věku a bez nároku na finanční
odměnu pomáhají seniorům v zařízeních soc. služeb. Loni na jaře jsme se rozhodli do projektu nominovat za celoživotní dobrovolnické aktivity v Domově pana Vladislava Zoubka.
A podařilo se. Pan Vladislav Zoubek získal v rámci projektu Čestné uznání za dobrovolnickou
činnost v roce 2020. Gratulujeme!
Pokud sledujete články o dění v českotřebovském Domově pravidelně, znáte pana Zoubka
jako jednoho z členů muzikantské dvojice – Skalický a Zoubek. Pan Vladislav Zoubek je veselý, dobrosrdečný člověk, plný životního elánu. Vždy si najde čas, aby se svým muzikantským
kolegou Petrem Skalickým přišel zahrát seniorům v Domově. Vystoupení pánů Skalického
a Zoubka jsou velmi populární a těší se na ně nejen uživatelé, ale i zaměstnanci.
A jaká byla reakce pana Zoubka na toto ocenění? „To víte, že jsem moc rád, že jsem to uznání
dostal. Ale to nejsem jenom já, to není jenom pro mě. Vždyť my to děláme s Petrem Skalickým společně. Až o tom budete psát, chtěl bych, aby se tam Péťa objevil, těch úspěchů jsme
dosáhli spolu. Víte, děláme to srdcem.“
Pane Zoubku, v tom Vám musím dát za pravdu. Děláte to srdcem a oba ho máte na pravém
místě!
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice
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JARMARKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V dřívějších dobách se v každém větším městě konaly výroční trhy.
Z jejich německého označení Jahrmarkt vzniklo české pojmenování jarmark. Výroční trhy bývaly čtyři do roka. Termíny jejich konání
bývaly zveřejněny v sešitových rodinných kalendářích, kde se obvykle nacházel „Seznam trhů v Československé republice.“ Jak tomu bylo
v našem městě, máme doloženo např. v Kalendáři k uctění nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie na rok 1926. Zde jsou uvedena
data jejich konání: 24. února, 18. května, 10. srpna a 21. září. V těchto
kalendářích býval v době před rokem 1918 ještě tento seznam odděleně nazván „Výroční a ostatní trhy v království Českém“ a „Výroční
a ostatní trhy v markrabství Moravském“. Později zjednodušeně, prostě v Čechách a na Moravě. Dny konání trhů bývaly tehdy v kalendářích označovány jmény svatých, jejichž svátek se slavil v den pořádání trhu. Tak např. v kalendáři z roku 1912 čteme: „Třebová Česká
(Böhmisch Trübau): 1. na sv. Matěje, 2. v út. po na nebevstoup. Páně,
3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Matouše.“ Součástí kalendáře také býval
„Seznam dní, dle kterých se řídí výroční trhy.“ V něm si každý čtenář
mohl příslušný den konání trhu zjistit.
Jarmarky mívaly také své typické označení, podle toho, jaké druhy
ovoce a zeleniny se v čase jejich konání prodávaly a co v té době uzrávalo. Např. letnímu se říkalo „okurkový“, podzimnímu „karlátkový“.
Na jarmarku byla obvykle k sehnání řada zboží potřebného do chalup a domácností. Jednalo se o různé druhy nářadí, plechové i hliněné nádobí, látky, stuhy a pentle, potřebné pro švadleny a domácí
šití šatů, zboží kožešnické, práce obuvníků apod. Obdobné trhy, tzv.
„Týdenní“, byly specializované spíše na prodej potravinářského zboží.
Což ovšem neznamená, že na jarmarku nebylo možné nic z potravinářského sortimentu sehnat. Ovoce, zeleniny, ale i různých pochutin
tam byla nabízena celá řada. Jeden nebo dva dny před jarmarkem se
také konaly trhy na dobytek. Místem, kde se tyto trhy v našem městě
konaly, bylo již od dob c. k. monarchie dnešní Staré náměstí, tehdy
nazývané „Tržiště“ a v meziválečném období nesoucí název „Masarykovo náměstí“. Jarmark býval v minulosti velikou událostí pro celé
město. Vše, co hospodyně potřebovala obstarat do domácnosti, se
nechávalo až na jarmark. Náměstí se již v časných ranních hodinách
zaplnilo množstvím stánků, jen tak, z latěk sbitých a potažených
pytlovinou. Nescházely zde ani obrovské deštníky, tzv. „paraplata“,
ukrývající stánky místních zelinářů. Prodejců bývalo tolik, že náměstí
obvykle nestačilo a zaplnily se jimi také přilehlé části ulic Nádražní,
Moravská a Hýblova. Od rány mířily k náměstí koňské povozy, ruční vozíky, ale i trakaře se zbožím. Vozy prodejců bývaly zaparkovány
v rohu náměstí, u domu čp. 33. Při podzimním „karlátkovém“ jarmarku stávala na dolní straně náměstí řada prodejců švestek. Kluci chodili od jednoho prodejce k druhému, všude si vzali jednu „na košt“
a přinesli mamince zadarmo na knedlíky. Bývalo prý až šedesát švestek za krejcar. Velice známé bývalo Gzílovo zelinářské paraple. Pod
ním prodávala paní Anna Gzílová, matka známého společníka firmy
Gzíl & Krása. Jednou se po Třebové roznesla novinka, že paní Gzílová
na náměstí „dojí“ kokosový ořech. Nikdo ve Třebové ořech a z něho
vytékající mléko do té doby neviděl. Jednou kdosi paní Gzílovou nařkl, že zboží prodává příliš draze. Obchodnice se hájila: „Cože, draze?
Vždyť mám na zboží 1 %. Za krejcar koupím, za dva prodám!“ Dalšími
prodejci ovoce a zeleniny zde bývali Beranovi (před domem knihkupce Chládka čp. 47), Nožkovi (na podsíni domu čp. 44) a moji předci
Matouškovi a Šillerovi (na podloubí domu čp. 42). K prodeji brambor,
cibule a dalšího zboží se zde používaly plechové násypky, v nichž se
zboží zvážilo a nasypalo zákazníkovi přímo do tašky. Poslední ve Třebové bývaly v používání v zelenině u Matoušků, v Hýblově ulici.
Na jarmarku bývaly také k dostání kvašené okurky, tzv. „močáky“.
Bývaly jich tu plné sudy, za krejcar byl největší, velký jako volský
roh a zadarmo napít láku. Značný zájem byl také o horké párky, tzv.
„cerguláty“, které zde ohřívané v začouzených plechových kotlících
prodával starý pan Kubias. Děti lákalo zboží cukrářů, pernikářů a pochopitelně turecký med, sekaný sekyrou z velkého špalku. Nescházeli zde pláteníci, kloboučníci, čepičáři, hrnčíři, prodejci skleněného
zboží, punčoch, podvlékaček a domácího nářadí. Prodejci koženého
zboží zde nabízeli peněženky zvoláním: „Tady máte koženou, do tý se
vám poženou!“ Obdobného vyvolávání bylo plné náměstí.

Jarmark na Starém náměstí

Jarmarky v meziválečném období si velmi dobře pamatovala moje
babička Jiřina Šebelová, rozená Šillerová, která mi vyprávěla: „Na jarmark jsme se s bratrem Honzou Šillerem vždy těšili. Naši a teta Anna
Matoušková prodávali na podloubí zeleninu, maminka spolu s mojí
tetou Hermínou Matouškovou ještě drůbež a zvěřinu. Pro husy
k nám chodila na trhu také třeba paní Rybičková se služkou, nebo
naše domácí, paní Egertová, manželka nájemce Nádražní restaurace. Na malém řeznickém špalku maminka drůbež porcovala a teta
hbitě prodávala. Lidé se jen tak zastavovali a dívali, jakou rychlostí ty
husy porcuje. Před jarmarkem jsme také u babičky Terezie Matouškové, v chalupě v čísle 10 v Klácelově ulici, nakládali sudy močáků.
V den jarmarku nám maminka dala s bratrem každému padesátník,
aby měla od nás chvíli pokoj, a poslala nás na náměstí. Teď nastalo dilema, co si za padesátník koupit. Byl za to gumový had, turecký
med, mejdlíčko nebo veliký pišingr. Když se padesátník utratil, letěli
jsme zpět za maminkou, aby nám dala další. Moc nechtěla, ale ještě
na jeden jsme ji obvykle přemluvili. Pamatuji si také různé prodejce z trhu. V Nádražní ulici u nás pod oknem prodávali tzv. planety.
Postarší žena, oděná do kostýmu harémové tanečnice, se svíjela při
zvuku starého gramofonu a vedle stojící muž volal na kolemjdoucí:
‚Pojďte k nám! Princezna Lamprďónka vám řekne váš osud!’ V Hýblově ulici míval své místo prodejce zlomkové čokolády z továrny v Kolíně. Velice se mi líbilo, jak volal na kolemjdoucí zákazníky: ‚Já jsem
Franta z Kolína, kdo si na mě vzpomíná? Byl jsem tady loni, žrali jste
jak sloni! Láda, láda, čokoláda, každá holka ji má ráda!’ Na jarmarku,
u Matouškova stánku, také můj tatínek, pocházející z Dolní Sloupnice, poznal maminku a zamiloval se do ní. Každý jarmark ji hledal
a snažil se dostat do její blízkosti. Jí bylo 29 let a ještě se vdávat nechtěla. Tatínka se bála, měl prý uhrančivé oči. Tak to vyřešil po svém.
Jednou večer, po trhu zaklepal na dveře Matouškovy chalupy. Nechal
si zavolat slečnu Lojzičku a řekl jí, že ji má rád a chce si ji vzít. Ona ho
odmítla. Tak jí řekl, že teď půjde a sedne si u fary na schody a bude
tam sedět celou noc a čekat na ni. Když za ním do rána nepřijde, tak
se tam na těch schodech zastřelí. Nikdy však neměl žádnou zbraň.
Maminka prý celou noc nespala, ráno otevřela dveře a viděla, že tam
sedí. Popadla vlňák na záda a běžela za ním. Tam si k němu přisedla,
hodnou chvíli spolu hovořili a vše skončilo v Litomyšli svatbou. Bylo
to v roce 1919.“
K jarmarku patřilo také loutkové divadlo, vystoupení kumštyřů a jarmarečních zpěváků. Jak babička vzpomínala, její maminka jí vyprávěla, že když jí bylo devět, v roce 1899, byla v Polné zavražděna Anežka
Hrůzová. O té „hrozné vraždě“ se zpívalo i ve Třebové na jarmarku.
Na trhu také mnohdy došlo k větším obchodům. Ty se na výročním
trhu domlouvaly obvykle v nějaké hospodě a zde se také zapily, čemuž se říkalo litkup či aldamáš.
Na českotřebovské výroční trhy nám zanechali písemné vzpomínky
také jejich pamětníci, českotřebovští občané, učitel Bohuslav Štangler, pekař Josef Lašek nebo ing. Eduard Stříbrný. Z jeho vzpomínek
vyjímáme krátký úryvek: „Na obrácené nůši seděla bába ve vlňáku. Při
řeči jí přes pysk přetékal poslední zub a šťouchal ji do nosu. Prodávala
pražené mandle a lákala: ‚Kdo mandličky papá – pusinka mu klapá’.“
Martin Šebela
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VARHANY V OBCI TŘEBOVICE SE ZATÍM DRŽÍ ZUBY NEHTY
Tentokrát se s Janem Lorencem, varhaníkem a dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka, podíváme k varhanám do nedalekých obcí
Rybník, Třebovice a Dlouhá Třebová.
V obci Rybník se nachází kostel Rozeslání svatých apoštolů postavený v novorománském stylu. Uvnitř se ukrývají varhany, které byly postaveny v roce 1882.
Nástroj zasadil jakubovický varhanář Alois
Hanisch do zábradlí kůru. Umělecky vyvedená skříň je štafírovaná technikou mramorování a zdobena zlacenými řezbami v horní
části. Přestože kostel a varhany vznikly v druhé polovině 19. století, na zvukové estetice
varhanního nástroje se to nijak zvlášť neprojevuje. Varhany totiž jakoby „vypadly“ ze zlaté éry 18. století. Jsou totiž veskrze barokní:
ve faktuře i v dispozici. Mechanický nástroj
se zásuvkovou vzdušnicí čítá osm rejstříků,
z toho dva ve varhanním pedálu. Zvláštností
je přítomnost dvou shodně osmistopých registrů v pedálu (Principal 8‘ a Violonbas 8‘).
Docházelo k nějakým přestavbám či opravám?
Varhany se zachovaly v původní podobě
včetně dochovaného cínového prospektu
píšťal. V roce 1997 varhany zdařile opravila varhanářská firma Poukar-Eliáš. Znalcům
nemusím připomínat, že Josef Poukar je Českotřebovan, kde má také svoji dílnu. V roce
2015 byl demontován hlučný „kovářský“ motor a nahrazen vhodnější vzduchotechnikou
značky Laukhuff. Hlučnost nástroje při provozu naráz spadla na minimum.
Při jakých příležitostech se na varhany
hraje?
V roce 2015 se zde uskutečnil první externí koncert varhanního festivalu Zdeňka
Pololáníka. Byl to vlastně můj první ročník,
kdy jsem byl pověřen dramaturgií festivalu.
A protože zdejší varhany byly, jako jedny
z mála v okolí České Třebové, ve výborném
stavu, byla to jasná volba. Bylo mi ctí se zhostit role varhanního interpreta. Kromě toho
zde proběhlo několik ročníků tzv. Noci kostelů, kdy je chrám Páně otevřen pro všechny,
kdo do něho běžně nezavítají. Při tom zní
mluvené slovo i hudba, demonstrace nástroje spojená s prohlídkou a možností si zahrát
:-). Pravidelně až do doby covidové se zde
odehrávají adventní koncerty, kde uvádím
zejména pastorely a hudbu starých českých
i světových mistrů. Hezky se nám spolupracuje s českotřebovskou ZUŠ, která vždy vyšle
talentované žáky, kteří se na koncertu podílí.
Velký dík patří v tomto smyslu paní učitelce
Mimrové, Hamplové, Němečkové a dalším.
Teď mi vlastně dochází, že jste místní rodák. Byly to vaše první varhany?
Dá se to tak říct. Vzpomínám, kdy jsem se poprvé osmělil zahrát veřejně na bohoslužbě.
Mohlo mi být kolem dvanácti let, už nevím
přesně. Každopádně jsem se tehdy učil hrát
na klavír a netušil nic pedálové varhanní
12
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technice, tak jsem hrál nohama basy víceméně podle sluchu. Bylo to na druhý svátek vánoční na sv. Štěpána, kdy jsem zahrál
na vstup jednu píseň a pak zase upaloval
zpět k oltáři jako ministrant. Pamatuji si, jak
se mi pletla ministrantská sukně do hry, a já
neviděl pořádně na pedály. Myslím, že jsem
si ten sprint od varhan k oltáři ještě několikrát v dětství zopakoval :-).
Jaký máte nejkrásnější zážitek od místních varhan?
Zážitků je opravdu mnoho, od hraní bohoslužeb, různých svěcení a žehnání zvonů,
praporů, oltáře přes svatby, pohřby, křtiny až
po koncerty a prohlídky s výkladem. Těžko
vybrat jednu konkrétní událost. Vždy mě těší,
když mohu spolupracovat s mladými umělci,
studenty nebo i žáky ZUŠ a vidět, jak hudba
rezonuje mezi interprety a posluchači – zde
většinou při tradičních adventních koncertech, z kterých mám opravdu radost.
V monumentálním památkově chráněném kostele sv. Jiří v obci Třebovice se
nachází dvoumanuálové mechanické varhany, které postavil varhanář Augustin
Španěl v roce 1869. Bystrým čtenářům je
jméno povědomé.
Ano, místní nástroj je skutečně podobný
svou rozlohou a částečně i dispozicí varhanám v Řetové, které postavil Jiří Španěl
o několik desetiletí dříve. Traduje se, že byl
po roce 1888 na své nynější místo v Třebovici
přenesen z českotřebovského děkanského
kostela sv. Jakuba. Středně velký nástroj spíše klasické dispozice obsahuje osm registrů
v hlavním stroji a po čtyřech ve vedlejším
stroji pozitivu a v pedálu. Varhany se zachovaly v původním stavu a jsou po zvukové
stránce velmi cenné. Bohužel jsou silně zasažené červotočem a již několik let neutěšeně
chátrají. Zasloužily by si generální opravu.
Najde se nějaký sponzor organofil?

Třebovice varhany

Můžeme přesto nástroj v současné době
slyšet?
Jistě! Varhany se zatím drží zuby nehty. Hrají, jen mají „slabé plíce“ následkem poničení
od červotoče. Ono je někdy lepší se do amatérských oprav nepouštět. Vyčistit ano, ale
zbytek raději přenechat odborníkovi. V roce
2016 jsme to s Josefem Kopeckým riskli
a Kulturní centrum ČT zde uspořádalo festivalový koncert. Varhaník Václav Uhlíř si přivezl vlastní spinet a spolu s Jiřím Stivínem to
pořádně „rozbalili“. Kdo jste byl někdy na Stivínovi, víte, o čem mluvím. Uhlíř také část
programu odehrál na místní varhany a světe
div se, znělo to docela dobře. Tenkrát bylo
„v sále“ vyprodáno a vybíralo se i na varhany.
Snad se už brzy dočkají opravy.
pokračování rozhovoru na další straně >
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Varhany v obci Rybník

Z koncertu v obci Rybník, varhaník Jan Lorenc / foto: Michal Horák

Varhany v Dlouhé Třebové

JUBILEJNÍ KNIHA BLANKY KOSTŘICOVÉ
pokračování rozhovoru z předchozí strany >
Obec Dlouhá Třebová se pyšní originálním
kostelem sv. Prokopa, který je postaven
ve stylu anglické gotiky, resp. novogotiky.
Od roku 1908 jsou v kostele varhany kutnohorského varhanáře Antonína Mölzera, který
je postavil za 5000 korun. Jedná se o menší
dvoumanuálové varhany s romantickou dispozicí. Zvukově zajímavý, i když limitovaný
svojí velikostí, představuje jedny z mála plně
funkčních romantických varhan v okolí České Třebové. Pneumatický nástroj s výpustkou
nebyl v posledních letech příliš spolehlivý,
a proto bylo přistoupeno k jeho opravě. Té
se ujala varhanářská dílna Červenka z Jakubovic. Na konci roku 2019 byly varhany opraveny za 200 tisíc korun. Necelou polovinou
částky se na jejich financování podílela obec
Dlouhá Třebová, zbytek zajišťovala farnost
Česká Třebová.
Jak vypadá hudební život na místním kůru
a na co se můžeme v dohledné době těšit?
Na tomto místě je třeba poděkovat dlouholetému místnímu varhaníkovi Františku Mikešovi, který se obětavě stará o varhany stejně tak dobře jako o svůj chrámový sbor. Již
několikrát panu děkanovi „vytrhl trn z paty“,
když se svou scholou, jak svým sboristům
říká, zajistil hudební provoz o významných
církevních svátcích v hlavním českotřebovském kostele. Nově opravené varhany slibují možnost koncertování. Letošní ročník
varhanního festivalu počítá se svým druhým
koncertem právě v Dlouhé Třebové. Srdečně vás tímto jménem Kulturního centra zvu
na sobotu 18. září od 19 hodin na recitál
Martina Moudrého, který představí světový
romantický varhanní repertoár i autorskou
mši, kterou zde bude premiérovat spolu s pěveckým souborem Schola cantus gregoriani.
Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Vážení a milí čtenáři mých knih a posluchači
autorských čtení,
dovoluji si oznámit vám, že ve vydavatelství
Grantis vyšla další moje kniha – Dobré umění
není proti životu s podtitulem Recenze, kritiky, stati. (Název je parafrází jednoho výroku
literárního kritika Bedřicha Fučíka.) Jde o výbor mých odborných textů, které jsem psala
v průběhu uplynulého zhruba čtvrtstoletí
pro literární a literárněvědné časopisy (Host,
Souvislosti, Tvar, Literární noviny, Proglas,
Listy, Bohemica litteraria, Bohemica Olomucensia, Studia Bohemica, Kontexty literární
vědy…), v 90. letech i pro kulturní rubriku
Lidových novin.
Kniha je „jubilejní“ – desátá, a také k mému
dubnovému jubileu směřovaná. Měla jsem
v úmyslu ji představit na svém – donedávna
obvyklém – jarním třebovském autorském
čtení, které mělo být rovněž jubilejní – čtyřicáté. (Když jsem se pokusila spočítat svá
čtení mimotřebovská, došla jsem – rovněž
k číslu čtyřicet…) Knihu jsem zamýšlela uvést
jen stručně; vlastní čtení mělo být průřezem
celé mé tvorby – ze všech svých knížek jsem
chtěla vybrat ty texty, které v českotřebovské
knihovně ještě nezazněly, a sestavit je v nějaký smysluplný celek.
Letos na jaře se tedy čtení neuskuteční. Ale
– loučím se s vámi parafrází výroku J. A. Komenského: Věřím i já v Bohu, že po přejití

vichřice pandemie do knihovny se zase navrátíme!
A citací písně Voskovce a Wericha: Na shledanou v lepších časech.
Blanka Kostřicová

Přetiskujeme texty ze zadní strany obálky
knihy:
S Blankou Kostřicovou se známe poměrně
hodně dlouho, už z dob mého redaktorského
působení v kulturní rubrice Lidových novin,
kde jsem měl v letech 1996–1998 na starosti
literaturu. Pravidelně posílala své vlídné, ale
zároveň přesné a vystihující literární recenze.
Bylo na pohled jasné, že má kritickou kvalifikaci opravdu v malíčku, aniž musí užívat
složitých šroubovaných vět a pojmového
aparátu srozumitelného pouze zasvěceným.
Josef Mlejnek

Literární reflexe Blanky Kostřicové nebývají košaté, natož upovídané – právě naopak.
Míří přímo k podstatě, do srdce textu. Cením
si na nich právě této přesnosti, neuhýbavosti
– a také odvahy k jasnému soudu.
Simona Martínková-Racková

Literární tvorba, to je ve svém celku obrovské moře, širý oceán, který má své nádherné
zálivy, příjemné pláže, kouzelné pobřežní
laguny, ale i záludné mělčiny a útesy a nedostupné hlubiny. A máme to štěstí, že jsou
v tom moři rozesety majáky, které nás v oceánu příjemně orientují. A k těm majákům
náleží i esejistická a recenzní tvorba Blanky
Kostřicové.
Jiří Kratochvil

Knihu Dobré umění není proti životu je možné si objednat přes internet na stránkách
www.kosmas.cz a poté vzvednout v knihkupectví Kosmas v Hýblově ulici. Lze ji také
zakoupit přímo u autorky.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Provoz knihovny a poskytování služeb odpovídá platným nařízením. V případě uzavření
knihovny pro veřejnost nabízíme možnost
zapůjčení knih, časopisů i her přes výdejní
okénko nebo rozvoz knih.
Vracení knih je možné do biblioboxů.
Pro
aktuální
informace
sledujte
knihovnu na facebooku, naše stránky
www.moderniknihovna.cz, psát můžete
na info@moderniknihovna.cz nebo volejte
732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).
O velikonočních svátcích 2. až 5. dubna
bude knihovna uzavřena. Nebude možné
vyzvednutí objednávek přes okénko.

VÝDEJ PŘEDEM OBJEDNANÝCH KNIH
PŘES „OKÉNKO“
Objednání knih, audioknih, deskových her
a časopisů je možné přes formulář na stránkách knihovny nebo telefonicky. Jakmile
bude vše nachystané, pošleme vám SMS
zprávu s číslem objednávky. Připravenou objednávku si poté můžete přijít vyzvednout
ke knihovně na Smetanově ulici v pondělí až
čtvrtek 8:00–18:00 a v pátek 8:00–13:00 hodin.
Výdejní okénko na pobočce Parník funguje
ve středu 13:00–18:00 hodin.
Pro výdej zvoňte na zvonek u dveří. Přes výdejové okénko můžeme vydávat pouze předem objednané knihy, časopisy a další.

Platba kartou / ilustrační foto: Hana Sychrová

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA SLUŽBY KNIHOVNY
Protože služby knihovny probíhají zatím pouze skrze výdejní okénko a rozvoz knih, nabízíme
čtenářům možnost úhrady poplatků i bezhotovostně. Již v únoru jsme umožnili platbu registrace převodem na bankovní účet knihovny, která je rychlá, a zvládne ji většina uživatelů bez
sebemenších potíží. Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky a my vám obratem pošleme
údaje potřebné k platbě (číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou máte uhradit dle kategorie – dítě, student, dospělý, senior nebo skupinová sleva).
Další novou možností je i platba kartou. Tu jsme testovali v druhé polovině března
a od dubna ji budeme podporovat ve výdejním okénku na obou pobočkách knihovny. Lze
platit jak bezkontaktně (karta, telefon, hodinky), tak kartou s čipem. Tímto způsobem je možné uhradit libovolnou službu knihovny s hodnotou vyšší než 30 Kč.
Platba kartou bude možná i po otevření knihovny pro veřejnost. Platba hotovostí taktéž zůstává zachována.

BEZKONTAKTNÍ ROZVOZ KNIH
Je knihovna zavřená, ale vy chcete číst?
Chcete si s rodinou zahrát deskovou hru? Vyberte si tituly a my vám je přivezeme. Služba
je bezplatná a je určena registrovaným čtenářům.
Objednání knih, audioknih, deskových her
a časopisů je možné přes formulář na stránkách knihovny https://moderniknihovna.cz/
cs/sluzby/bezkontaktni-rozvoz-knih nebo
telefonicky na tel. 732 756 827.
Rozvoz probíhá v úterý dopoledne mezi 9. až
11. hodinou a odpoledne od 16 do 18 hodin
v České Třebové, včetně částí Kozlov, Skuhrov a Svinná.

Knížkohraní s Edou a set Bookstart pro starší děti

KOPÍRUJEME, TISKNEME, SKENUJEME

KNÍŽKOHRANÍ S EDOU

Potřebujete něco okopírovat nebo oskenovat? Zastavte se u knihovny v době výdejního okénka ve městě (Smetanova ul.), pondělí
až čtvrtek 8–18 hodin, pátek 8–13 hodin.
Ceník pro registrované čtenáře:
A4 černobíle 2 Kč
A4 barevně 15 Kč
A3 černobíle 4 Kč
A3 barevně 25 Kč
Ceník pro neregistrované uživatele:
A4 černobíle 3 Kč
A4 barevně 18 Kč
A3 černobíle 5 Kč
A3 barevně 28 Kč

Pracovní sešit Knížkohraní s Edou jsme vytvořili pro děti ve věku 3–6 let a jejich rodiče. Cílem
je podpora čtenářství a rozvíjení pozitivního vztahu ke knihám od útlého věku. Úkoly v Knížkohraní s Edou jsme sestavili tak, aby po celý rok rozvíjely osobnost dítěte předškolního věku.
Podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti, zábavnou formou rozvíjí slovní zásobu dětí, jejich fantazii a představivost, motoriku, pozornost, zrakové a sluchové vnímání a další. Děti při
plnění všech aktivit získávají nové informace a dovednosti. Cena Knížkohraní s Edou je 80 Kč.
Po přečtení knih souvisejících s tématem a dle vlastního výběru, splnění zadaných úkolů a nasbírání alespoň 3 razítek z akcí v průběhu celého roku, se můžete v knihovně těšit na krásnou odměnu z projektu Bookstart pro starší děti. Sada obsahuje knihu Chvilka pro pohádku,
pexetrio, jedno číslo časopisu Puntík, Průvodce komiksem, seznam doporučených knih pro
společné čtení, a to vše v krásném sáčku na záda.
V případě uzavření knihovny pro veřejnost je možné si Knížkohraní s Edou objednat přes
výdejní okénko nebo rozvoz, podobně jako všechny dostupné knihy, audioknihy, časopisy či
hry ze všech oddělení a skladů.
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MĚSTSKÉ MUZEUM

PAMÁTKY NA WINTERHILFE

Muzeum a TIC jsou na základě platných protiepidemických opatření až do odvolání uzavřeny.
Jakmile to bude možné, rádi opět přivítáme
návštěvníky nejen v expozicích, ale i na pravidelných seminářích, přednáškách a dalších
akcích.
Badatelna je v provozu, dotazy jsou vyřizovány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo
prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).

Ve sbírkách Městského muzea Česká Třebová se nachází sedm kusů odznaků a jeden
přívěsek, které se vážou k akci označované
jako Winterhilfe neboli Zimní pomoc. Větší
část z nich je z kovu a představuje zmenšeniny různých zbraní (meč, štít či sekerka), jeden odznak má tvar dopravní značky „Zákaz
vjezdu všech vozidel“. Ve sbírce se nachází
i plastový odznak, který představuje vlajku
s nacistickou svastikou. Další odznak nese
vyobrazení pomníku v Bergisel a je vyroben
ze skla, stejně jako přívěsek s vyobrazeným
runovým písmenem. Co však byla ona výše
zmiňovaná Winterhilfe a kdy probíhala?
Winterhilfe neboli Zimní pomoc byla celostátní akce uspořádaná v Německu poprvé v zimě na přelomu let 1931 a 1932, tedy
v době velké hospodářské krize, přestože
různé formy sbírek a pomoci byly organizovány již ve 20. letech 20. století. Podílely
se na ní rozdílné soukromé spolky, Německý červený kříž apod. Poté, co převzali moc
nacisté, se Winterhilfswerk neboli Zimní
pomocná činnost stala veřejně prospěšnou
nadací řízenou přímo ministerstvem propagandy. Oficiálně uzákoněna byla v roce 1936.
Od roku 1934 byl také vyhlašován Den národní solidarity, kdy v rámci celostátní propagační akce vyráželi do ulic i vysocí představitelé státu či populární umělci. Speciálně
organizované byly i různé sportovní soutěže,
divadelní představení či koncerty, jejichž
výtěžek byl určen chudým. Například v roce
1936 mohla rodina se třemi dětmi po kladném vyřízení žádosti o hmotnou pomoc
získat až dvě stě kilogramů brambor, třináct
poukazů na nákup paliva, poukazy na potraviny v hodnotě třiceti říšských marek, pět
poukazů na oblečení či potraviny. Dále měla
rodina nárok na tři dárkové balíčky na Vánoce a Velikonoce.
Od roku 1939 se každoročně organizovala tzv. Válečná zimní pomoc, jejímž účelem
bylo shromažďovat věcné či finanční dary
ke zmírnění materiálního strádání části populace a přispět k vnitřní stabilitě Velkoněmecké říše. Výtěžek byl určen nejen vojákům
na frontě, ale například i německým rodinám
postiženým bombardováním. Začátek sbírky
ohlašoval slavnostní proslov Adolfa Hitlera
vysílaný v rádiu a na její realizaci se mnohdy podílel až jeden a půl milionu dobrovolníků, kteří mnohdy doslova chodili od dveří
ke dveřím a vybírali „dary“. Další část ochotných spolupracovníků pak získané předměty
třídila ve sběrných centrech a připravovala
na odeslání k potřebným.
Winterhilfe záhy probíhala i na okupovaných
územích, od roku 1939 tedy i v protektorátu
Čechy a Morava. Akce se ujalo Národní souručenství a Český svaz pro spolupráci s Němci. Centrem propagandy bylo Staroměstské
náměstí v Praze. Do pomoci bylo zahrnováno i oblečení konfiskované deportovaným
Židům. Velice nepopulární byly „dobrovolné“ srážky z platu. Okupační správa země
považovala účast na sbírce za výraz povinné
loajality Čechů vůči Říši. Dárci za odevzdané zboží obdrželi nejrůznější upomínkové

VÝSTAVA: NEOPRAŠUJEME!
Zpřístupněna bude po rozvolnění protiepidemických opatření a potrvá do 23. května
2021.
Výstava představuje soubor restaurovaných
sbírkových předmětů za posledních dvacet
let.
Změny
a
aktuální
informace
naleznete
na
www.mmct.cz
nebo
https://www.facebook.com/mmctcz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Městské muzeum Česká Třebová bude
v období letních prázdnin pořádat příměstský tábor s názvem Vynálezy, které nám
usnadnily život. Tábor pro děti od ukončené 1. třídy do 12 let se uskuteční v termínu
12.–17. července 2021. Náplní tábora bude
seznámení dětí s řemesly, návštěvy zajímavých míst a muzeí v okolí České Třebové.
Cena je 1500 Kč a zahrnuje pojištění, programy, 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 směřujte na mail sediva@mmct.cz.
Změna programu vyhrazena vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením Vlády ČR.
Městské muzeum ČeskáTřebová, Klácelova 11,
Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel.
kancelář 465 534 516, www.mmct.cz,
https://www.facebook.com/mmctcz

Winterhilfe / foto: Lucie Frémundová

drobnosti, což byly právě výše zmiňované
odznaky a přívěsky v muzejních sbírkách. Jejich náměty často vycházely z dějin Německa
a vyráběly se v celých sériích. Například kovové miniatury vojenské výzbroje, skleněné
architektonické skvosty, porcelánové figurky
pohádkových postav, plastové městské znaky či vlaječky atd. Lidé je pak mohli sbírat
a doplňovat si tak i historické vzdělání. Účelem jejich vydání zajisté bylo i podporovat
německou národní hrdost. Později byly dokonce vydávány i tiskopisy, které prokazovaly odevzdání jednotlivých darů.
Propaganda Winterhilfe dosáhla vrcholu
v zimě roku 1942 a 1943, kdy probíhala bitva
o Stalingrad. Poslední sbírka proběhla v zimě
roku 1944 a 1945, propagována byla například plakáty nebo zvláštní emisí protektorátních známek. V rozhlase byly vysílány rozsáhlé reportáže a ve filmových týdenících se
prezentovali smějící se vojáci, kteří si na frontě rozdávali dárky ze zázemí. Podle dochovaných zpráv však poslední sbírka v protektorátu měla i dosti ironický nádech, když byly
odevzdávány především laciné klapky na uši.
Definitivně bylo pořádání této akce zakázáno v říjnu roku 1945.
Památky na Winterhilfe se dodnes těší mezi
sběrateli velké popularitě. Aby získali celou
sérii, často nabízejí výměny jednotlivých
kusů. Lze dohledat přehledy jednotlivých
edic, a proto můžeme určit, že památky dochované v muzeu jsou z let 1939 až 1943.
Eva Votroubková, kurátorka sbírek MMČT
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RENČÍNOVÉ Z ÚSTECKO-ORLICKA V AMERICE

4. ČÁST

Historik českého původu Jan Habenicht, který na začátku 20. století
popsal vývoj českých osad v Americe, píše, že jedním z nejstarších
usedlíků, pionýrem mezi českým obyvatelstvem, byl ve městě Cedar
Rapids v Iowě Josef Renčín st., rodem z Řetové. Bez zajímavosti není
ani další citovaný Východočech, hostinský Josef Slezák, jenž pocházel
z Přívratu.
Stát Iowa na americkém Středozápadě se stal jednou z nejoblíbenějších destinací českých emigrantů hned na začátku 50. let. Na rozdíl
od dalších „nových států“ měl spolu s Texasem jistou výhodu, protože
již několik let existoval. I tak šlo o velmi mladé státní útvary. Texas
vznikl v roce 1845, Iowa rok nato. Zdejší město Cedar Rapids zůstalo
dodnes jedním z nejvýznamnějších center českých krajanů. Sousední liberální Wisconsin, vzniknuvší roku 1848, také dlouho překračoval
počtem českých novousedlíků známá centra, zejména Chicago. A byl
to právě Wisconsin, kde vznikly první americké české noviny a kulturní spolky. Sem odjel, byť jen na čas, i Vojta Náprstek, zde byl položen
základ jeho sbírek, tady pobýval a učil Josef Václav Sládek. Odtud
se ale někteří Češi během dvou tří desetiletí přesouvali do okolních
mladičkých států, zejména do Minnesoty (rok vzniku 1859), Kansasu
(1861), ale i Nebrasky (1867). Důvodem nebyla nespokojenost, ale
další rozlet, především tamní dostatek zemědělské půdy. Odchod
z Iowy do zemědělského ráje v Kansasu zvolil pro sebe a své potomky
rovněž Josef Renčín a jeho žena Anna. Krajina je to nudná, říká se, že
placatá jako lívanec, nicméně velmi úrodná.
Renčínové z Kansasu: sto padesát let jedné rodinné farmy
Dynastii farmářů z městečka Barnes v Kansasu založil koncem šedesátých let 19. století Josef Renčín z Řetové. Jejím posledním představitelem je šedesátiletý farmář Michael Rencin, který na rodinných
polích doposud hospodaří. Na rozdíl od Renčínů z Minnesoty, kteří si
změnili jméno na Renchin, je tato rodina nejen věrná řemeslu otců,
ale píše své příjmení stále skoro česky. Rencin, jen bez háčku nad „c“.
Josef Renčín se narodil 22. února 1828 v Řetové čd. 62. Jeho otcem
byl Jan Renčín a matkou Rosalia Stránská. Dne 15. února 1854 se
oženil s dvacetiletou Annou Fischarovou (1834) z Dlouhé Třebové.
Ve stejné době se připravoval na cestu do Ameriky i jeho bratranec
Vojtěch Stránský (1835–1904), rovněž z Řetové. A v témže roce odjela
na lodi Emilia z Brém česká skupina, v níž byly dvě rozvětvené rodiny
Jana a Antona Stránských. Doporučení od příbuzných a pomocných
rukou ve Státech měli tedy Renčínovi dost a dost. Nevíme sice přesně, kdy sami vyrazili za moře, ale podle všech indicií se museli objevit
ve státě Iowa kolem poloviny 50. let. Po úvodní etapě v Cedar Rapids začali farmařit v nedaleké vesničce Jefferson, v okrese Johnson.
Zde se narodily i jejich první děti: Maria (1860), Emilia (1862), Edward
D. Yaroslav (1865), Joseph (1867) a Anna (1869). Pak odešli „za lepším“. V roce 1870 už je zachycuje sčítání obyvatelstva v Kansasu. Poslední dva synové William (1872) a John Luis (1874) mají v matrice
jako místo narození právě zdejší razítko. Se zemědělskými pracemi
jim pomáhal v začátcích mladičký Frank Stransky, evidentně mládenec z širšího příbuzenstva.
Josefovi bylo dopřáno, aby zde farmařil skoro třicet let. Zemřel
25. ledna 1899. Anna žila do své smrti v roce 1920 u svobodného
syna Johna Luise. Všichni tři odpočívají na hřbitově Pine Hill u Barnesu. Z jejich sedmi dětí přežily své rodiče jen tři: bezdětný John Luis
a William, který se sice oženil, ale neměl mužské dědice. Pokračovatelem rodu se stal farmář Joseph C. Rencin (1867–1947), jenž se v roce

Farma Rencin v městečku Barnes v Kansasu
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1896 oženil a jako jediný ze sourozenců přivedl na svět mužského
potomka. Earl Joseph Rencin se narodil roku 1901.
Druhou i třetí generaci amerických Čechů poznamenala první světová válka. Ještě výraznější zásah do života pozdějších rodin představoval druhý světový konflikt. USA oficiálně vstoupily do války sice až
8. prosince 1941 po útoku na Pearl Harbour, ale už v říjnu 1940 prezident Roosevelt podepsal zákon o první selektivní mírové registraci
na armádní službu v historii země. Mezi listopadem 1940 a říjnem
1946 bylo takto zaevidováno více než 50 miliónů mužů ve věku mezi
18–45 lety a vyhlášeno bylo „válečné“ hospodářství. Zapsán byl i čtyřicátník Earl Joseph Rencin. Do Evropy ale nakonec neodjel. Na americké základně blízko Frankfurtu n. M. však sloužil na začátku 50. let
jeho syn, seržant Billy Joe Rencin (1930–2013). Tento předposlední
z přímé linie kansaských Renčínů se svou manželkou Marion Therese
Klozenbucher, širokým okolím milovanou venkovskou učitelkou, přivedli na svět tři dívky a nejmladšího Michaela, dědice rodové tradice
a dnešního farmáře z Barnesu. Z vesnice, která si občas sice říká městečko, ale má jen 160 obyvatel. Rencinové v ní hospodaří nepřetržitě
od roku 1870.
EPILOG
František, Jan, Anton a Josef. Čtyři Renčínové, čtyři příběhy českých
rodin, které zapustily v USA kořeny. Většina vystěhovalců odcházela jako součást řetězové migrace, tvořené sítí příbuzných, sousedů
a známých, a to do prostředí, o kterém byli lépe informováni a kde
je čekalo jisté zázemí. Týká se to i Renčínů z Řetové, Dlouhé Třebové a okolí. Alespoň v začátcích života za mořem jsou jejich osudy
propleteny se jmény mnoha krajanů a hlavně s příbuznými z rodin
Stránských. Možná, že dokonce určitý podnět k vystěhování jim dodal skutečně Vojtěch Stránský, který měl přijet už v roce 1854, začal
žít ve Wisconsinu a domohl se velmi slušného postavení. Spíše to
ale byly dopisy kněze Arnošta Bergmanna z Texasu, které vyvolaly
v celém kraji širokou odezvu. Jeho doporučení se ocitlo v Čechách
pravděpodobně již ve druhé polovině roku 1850. Opis listu Bergmannovým ovečkám se dostal tehdy do rukou agilního národovce Josefa
Lidumila Lešikara, krejčího z Nepomuku u Čermné a začal hned kolovat. Lešikar jej navíc poslal Františku M. Klácelovi, rodákovi z České
Třebové, který jej otiskl v Moravských novinách. Sám Lešikar pak inicioval v roce 1851 první výpravu sousedů do Texasu. Ta se bohužel
příliš nezdařila, protože polovina cestu nepřežila, ale po ní následovaly odjezdy dalších a dalších skupin, poučených již z prvního organizačního nezdaru a už většinou mířících přímo právě do Wisconsinu
či Iowy. I již nemladý Klácel také nakonec do Ameriky odjel a koncem
70. let mu nelehkou životní situaci pomáhal řešit právě zmiňovaný
Vojtěch Stránský.
V současnosti se diskutují z mnoha úhlů otázky migračních toků
a není to jednoduché téma. Možná je dobré si připomenout, jak se
v mnohem komplikovanějších až tvrdých podmínkách odvíjel osud
našich českých krajanů před sto padesáti lety v Americe. Dostali většinou výhodně kus pole, ale čekala je tvrdá dřina, adaptace na jiné
prostředí, cizí jazyk. Nic nelze s dnešní dobou zcela srovnávat, společným prvkem je však dálka od domova a začátek v cizí zemi, navíc
bez valných prostředků. Drtivá většina emigrantů těžké začátky rychle překonala a v nové vlasti uspěla. Všechny čtyři rody Renčínů tomu
dostály v plné míře.
Hana Havlová
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Vážení přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, že vzhledem k situaci jsme nuceni
zrušit letošní ročník Bennewitz festivalu.
Dále upozorňujeme, že Divadelní předplatné
Podzim 2021 a KPH 21/22 nebudeme vyhlašovat, jelikož je nutné uskutečnit přesunutá
představení a koncerty.
Zakoupené vstupenky zůstávají 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 aktualizovat:
www.kcct.cz/program. Moc nám pomůžete,
pokud si vstupenky ponecháte na nová data
konání. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

3. 4. Sobota 9:00 TS – Podzimní doteky 2014
Vystoupení Taneční školy Česká Třebová https://youtu.be/8Vm9UW0eBAw
7. 4. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2006 https://youtu.be/xh5JrpGfbwA
9. 4. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2006 https://youtu.be/zTNTfvokgus
10. 4. Sobota 9:00 TS – Podzimní doteky 2015
Vystoupení Taneční školy Česká Třebová https://youtu.be/ECeBGhVozHo
14. 4. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2007 https://youtu.be/EmuB9m2LyRg
16. 4. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2007 https://youtu.be/3Ra0sgjYAro
17. 4. Sobota 9:00 TS – Podzimní doteky 2016
Vystoupení Taneční školy Česká Třebová https://youtu.be/_M3qQXq33mQ
21. 4. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2008 https://youtu.be/slfsYKBI3e0
23. 4. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2008 https://youtu.be/ocUxwX9WU4c
24. 4. Sobota 9:00 TS – Podzimní doteky 2017
Vystoupení Taneční školy Česká Třebová https://youtu.be/wjhh7nIabxY
28. 4. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2010 https://youtu.be/jWuzuhSz7Z0
30. 4. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2010 https://youtu.be/eiMWGLINX7Y

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY
DP Jaro 2020:
Smím prosit?... 23. 11. 2021
Skleněný strop – 9. 12. 2021
Čapek – termín v jednání
Plný kapsy šutrů – termín v jednání
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

VSTUPNÉ / ZDARMA Upozornění! Z důvodu dodržení autorské licence bude 30 minut
po skončení uvedených pořadů link zneplatněn. Prosíme proto, abyste pořad začali sledovat
co nejblíže času začátku vysílání, jinak se může stát, že se vám video po zneplatnění linku
zastaví a už nepůjde přehrát.

KLUB ČERVENKA, Z.S.
VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: LETÍCÍ HUSY

Ostatní akce:
Karel Plíhal – 8. 11. 2021
Můj báječný rozvod – termín v jednání
Sledujte prosím naše webové stránky
www.kcct.cz/program

Kulturní centrum Česká Třebová, klubovna
8. 4. 2021 v 15:00–17:00 hod. – čtvrtek
Lektorka: Jarmilka Nováková
Pomůcky: šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, nařezané čtverce v cm včetně přídavků:
3 čtverce – různé barvy o rozměru 10,5 ×
10,5 cm, 12 čtverců stejné barvy – o rozměru
6 × 6 cm, látku na podšívku cca 45 × 11 cm
a proužek na lemování 3,5 × 60–70 cm a kousek vatelínu cca 12 × 40 cm, kousek suchého
zipu nebo knoflík
Lektorné: 50 Kč

KRUH PŘÁTEL HUDBY:
AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY
KPH 19/20
Kalliope trio Prague – termín v jednání
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
Mikulecká + Špičáková + Plocková – termín
v jednání
Čepický + Kaňka + Klánský – 20. 5. 2021
Sledujte prosím naše webové stránky
www.kcct.cz/program

POKUD SE DÍLNA NEUSKUTEČNÍ Z DŮVODU
KARANTÉNY, NÁVOD-FOTOPOSTUP NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH U DÍLNY
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz

ON-LINE KONCERT
SKUPINY MADAM
Zpříjemněte si večer s českotřebovskou skupinou Madam. Koncert budeme vysílat živě
z Kulturního centra.
Odkaz na vysílání bude vložen na našich facebookových stránkách nebo sledujete youtube kanál KC. V sobotu 17. dubna od 18:00
hodin. Vstupné: zdarma.

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování občanů o hrozícím nebezpečí a dalším dění ve městě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových
zpráv. Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh
informací chcete dostávat.
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO TŘI ČESKOTŘEBOVSKÉ KONZERVATORISTKY
– HOUSLISTKU MARTINU MIKULECKOU, FLÉTNISTKU MAGDALENU ŠPIČÁKOVOU, KLAVÍRISTKU MARTINU
PLOCKOVOU – A UMĚLECKOU VEDOUCÍ ORCHESTRU BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ JITKU NOVÁKOVOU
Kdo Vás přivedl k hudbě a jaké byly Vaše
první hudební krůčky?
M. M. K hudbě mě přivedli moji rodiče a prarodiče, zejména babička Skalická. Díky nim
jsem začala chodit do základní umělecké
školy. Tam se mě ujala paní učitelka Jitka Nováková, které vděčím za všechny příležitosti,
co jsem dostala. Začalo to besídkami, vernisážemi a různými koncerty, na kterých jsem
hrála nejen sólově, ale často i se svou sestrou
nebo s různými komorními uskupeními. Také
jsem se zúčastnila několika soutěží, přičemž
mým největším úspěchem bylo Zlaté pásmo
ze soutěže „Mládí Bohuslava Martinů“.
M. Š. K hudbě jsem se dostala díky sourozencům, kteří navštěvovali v ZUŠ různé obory,
a především díky otci, který je v zušce učitelem. Od mala jsem tedy navštěvovala pěvecký sbor, tancování a můj první hudební
zájem byl o harfu. Tu však rodiče shledali
jako nepraktickou, a tak jsem se rozhodla pro
hru na příčnou flétnu u paní učitelky Milady
Hamplové.
M. P. Ke hře na klavír mě přivedla pravděpodobně láska k bílé a hořké čokoládě. Své
první krůčky k hudbě si bohužel nepamatuji, ale zcela jistě vedly (s kroky mých rodičů) do DDM Kamarád, kde jsem začala hrát
na zobcovou flétnu. Později to byly i kroky
s prarodiči do ZUŠ na hodiny zobcové flétny
a poté klavíru.
Rozhodly jste se pro studium na konzervatoři. Co Vám toto studium dává a jak Vás
uspokojuje?
M. M. Brněnská konzervatoř mi umožnila více
se rozvíjet a zdokonalovat ve hře na housle,
získat obecnou znalost hudby a její historie. Díky studiu na této škole jsem navštívila
mnoho koncertů a odehrála mnoho seminářů, které mi daly další zkušenosti. Studium
nebylo vždy lehké, ale pokaždé mi to dalo
zase něco nového.
M. Š. Na brněnské konzervatoři je výborný
kolektiv napříč všemi ročníky a velmi přátelská atmosféra. Studium mi poskytlo rozhled
v uměleckém světě a zkušenosti, které mi
předává moje paní profesorka Petra Matyusová.
M. P. Mně osobně dává mnoho zkušeností
v sólové a komorní hře. Cenné rady získávám
nejen od své učitelky, ale i od dalších pedagogů klavírního oddělení pardubické konzervatoře.
Vidíte v distanční výuce něco pozitivního?
M. M. Moc pozitivních věcí na distanční výuce neshledávám. Hodiny přes Skype jsou
nekvalitní, ale jsem ráda, že je alespoň něco.
Jediné, co mi přijde dobré, je nahrávání sama
sebe. Člověk hned slyší, co není v pořádku.
V této době se prostě musíme naučit větší
samostatnosti.
M. Š. Vyhovuje mi, že si sama mohu zorganizovat čas, neboť nemám určeno, kdy se
musím učit a kdy cvičit. Pozitivum jsou určitě
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Martina Mikulecká, Martina Plocková, Magdalena Špičáková

nahrávky, které pravidelně odesílám svým
profesorkám. Přirozeně je nechci poslat
s žádnou chybou, takže mě to donutí cvičit
tak dlouho, dokud se mi to nezdá perfektní.
M. P. Za výhodu považuji, že je možné účastnit se výuky i s pozitivním testem na dnešní
zákeřnou chorobu (samozřejmě za příznivého zdravotního stavu). Studenti se mohou
soustředit na svůj osobní rozvoj. Člověk se
stává učitelem sám sobě.
Jak intenzivně cvičíte před blížící se maturitou?
M. M. Neřekla bych, že cvičím kvůli maturitě
o mnoho více. Skladby k maturitní zkoušce
mám v podstatě ve fázi zdokonalování. Ale
ano, snažím se intenzivně připravovat a nenechat nic náhodě.
M. Š. Je to hodně různé. Některé dny vstanu
správnou nohou a jsem schopná hrát celé
odpoledne a stále si udržet potřebnou pozornost pro správné cvičení. Horší jsou pak
ty dny, kdy už z prvního tónu cítím, že dnes
nebude den D. I v tyto dny je ale potřeba cvičit, jen je to trochu méně efektivní, když se
mi nehraje tak dobře. V porovnání s ostatními ročníky se ale intenzita cvičení nezměnila.
M. P. Pro svůj maturitní výkon se snažím udělat maximum, avšak doba je velice nejistá,
takže chuť k práci se u mne netěší zas tak
veliké oblibě.
Jaké máte plány do budoucna, tedy co
byste chtěly dělat po studiu na konzervatoři?
M. M. Ráda bych se věnovala hudbě i na vysoké škole. Ale vzhledem k situaci je teď těžké mluvit o budoucnosti. Každopádně přivítám každou příležitost a nabídku.
M. Š. Druhým rokem učím v Lanškrouně
v ZUŠ a ráda bych v tom pokračovala i po studiu. Do budoucna mě láká zkusit konkurz
do Městského divadla v Brně. Po konzerva-

toři plánuji další studium, jen si ještě nejsem
jistá, jestli to bude čistě hudební zaměření.
M. P. Plány do budoucna? To je velice těžká
otázka. Rozhodně bych se chtěla dále rozvíjet, ráda bych se věnovala korepetici nebo
učila na základní umělecké škole.
Koho a kdy napadlo založit Orchestr bývalých žáků ZUŠ a jaká byla odezva?
J. N. Vše jsem „spáchala“ já. Bylo by to na dlouhé vyprávění, tak to zkusím zestručnit.
Původním záměrem nebylo založení stálého
orchestru, ale vystoupení orchestru na Koncertě bývalých žáků u příležitosti 70. výročí
založení Základní umělecké školy v České
Třebové.
Když to mám říct přesně, tak úplně první impuls dát orchestr dohromady mi vnukla bývalá spoluhráčka Eva Kohoutková, se kterou
jsme často vzpomínaly na naši partu a dlouholeté působení ve školním smyčcovém orchestru pod vedením laskavého pana učitele
Františka Kajetána Zedínka. Zorganizovat
něco takového mi však připadalo nemožné
a také jsem si kladla otázku, kdo by se tohoto
nelehkého úkolu asi tak ujal.
Pak ale nastala situace, kdy jsem si řekla:
„Tak teď by to šlo.“ Bylo to začátkem školního roku 2014/15, když se plánovaly oslavy
právě k 70. výročí školy. Zároveň jsem totiž
přijala nabídku ředitelky ZUŠ Jarmily Holcové na post její zástupkyně a hned jsem jako
první větší úkol dostala organizaci Koncertu
bývalých žáků. Tehdy mě napadlo se do toho
pustit.
Podařilo se – orchestr v počtu cca 40 bývalých
žáků různých generací vystoupil 17. dubna
2015 ve Velkém sále Kulturního centra. Taktovky se ujali bývalí žáci ZUŠ Linda Keprtová
a Vít Coufal a také současný dirigent školního
orchestru Bohuslav Mimra.
Ač jsem si myslela, že tím to všechno skončí, nestalo se tak, protože někteří hráči se
dohodli, že by se chtěli nadále scházet a jen

KULTURA A SPOLEČNOST / DUBEN 2021

ZA MARIÍ SOTONOVOU

tak si přijít zahrát. S velkou radostí to přivítal
i pan učitel Zedínek, který šel do toho s námi.
Tak jsme si jen tak hráli pro sebe a najednou
jsme dostali od našeho spoluhráče Františka Mikeše nabídku na vystoupení, což nás
motivovalo k preciznější práci. A tím vlastně začala naše koncertní činnost. Zpočátku
pod taktovkou Bohuslava Mimry, protože
pan Zedínek si vzhledem ke svému věku už
na jeviště netroufl. Přál si však, abychom byli
soběstační a pokračovali v hraní bez dirigenta pod mým vedením. Tak se snažíme jeho
přání plnit a věřím, že by z nás měl radost.

ZUŠ, kde jsme si zahráli jednu skladbu i se
školním Smyčcovým souboráčkem.
Naposledy jsme hráli v prosinci 2019 na Adventních koncertech v Rybníku, Dlouhé Třebové a ve Džbánově. Atmosféra adventních
koncertů, obzvlášť těch v kostele, je kouzelná
a nezapomenutelná, velký potlesk a úspěch
u posluchačů, nejen na těchto koncertech,
nás nabíjí a povzbuzuje do další práce.
Z důvodu covid-19 se v červnu 2020 neuskutečnil plánovaný koncert v Lanškrouně, který
byl domlouván ve spolupráci s panem Josefem Petrákem.

Jak společně nacvičujete v „době covidové“?
J. N. V „době covidové“ jsme bohužel museli
zkoušky přerušit. Zkušebnu máme v koncertním sálku ZUŠ a tam je v této době povolen
vstup pouze zaměstnancům, navíc se nemůžeme scházet ani kvůli dalším opatřením. Poslední zkoušku jsme tedy měli 3. října 2020.
Přišli jsme tak o dvě plánovaná vystoupení:
rozsvícení vánočního stromečku v Semaníně
a Tříkrálový koncert v České Třebové společně se Smíšeným pěveckým sborem Bendl.
Kromě toho jsme se měli na konci října 2020
zúčastnit 1. ročníku soutěžní přehlídky amatérských smyčcových orchestrů „Tatranská
nota“ v Tatranské Lomnici. Žádná z akcí se
vlastně ani neuskutečnila.

Jaký program jste si připravily pro českotřebovský koncert?
M. M. Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert
A dur (1. věta), Henryk Wieniawski – Houslový koncert d moll (1. věta)
M. Š. Na koncert jsem si připravila 1. větu ze
Sonáty pro flétnu a klavír od Bohuslava Martinů, rodáka z nedaleké Poličky.
M. P. V této době připravuji Beethovenovu
Sonátu F dur (op. 10) a klavírní baladu Vítězslava Nováka Manfred (op. 2) podle stejnojmenného titulu Gordona Byrona (mimochodem: v českotřebovské knihovně mají
pro náruživé posluchače programní hudby
k zapůjčení e-knihu v překladu Jaroslava
Vrchlického).
J. N. Něco málo z klasiky, ale převážně známé
populární melodie. Nechte se překvapit.

Kdy naposledy orchestr vystupoval před
obecenstvem?
J. N. Před obecenstvem hrajeme dost často. O naše koncerty je velký zájem, což nás
samozřejmě těší, ale někdy toho je tolik, že
musíme bohužel i koncert odmítnout. Každou sezónu máme minimálně 3 vystoupení,
převažují Adventní koncerty, dále Noc kostelů a koncerty v rámci českotřebovské zušky
– např. Koncert k nedožitým devadesátinám
Eduarda Vaníčka, Koncert učitelů ZUŠ věnovaný vzpomínce na Františka Kajetána Zedínka, Koncert tří jubileí (pro bývalé učitele
Jindřišku Vaníčkovou, Josefa Petráka a Janu
Pasekovou) nebo Závěrečný koncert žáků

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert Martiny Mikulecké, Magdaleny Špičákové, Martiny Plockové a Orchestru bývalých žáků ZUŠ byl plánován v rámci KPH
na pátek 9. dubna 2021 od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.
Sledujte plakáty a informace Kulturního centra Česká Třebová!

V březnu letošního roku by se dožila významného životního jubilea 85 let jedna ze
známých českotřebovských prodavaček,
paní Marie Sotonová. Obchodu zasvětila
celý svůj život. Narodila se dne 22. března
1936 v chalupě čp. 204 v tehdejší Havlíčkově,
dnešní Riegrově ulici do obchodnické rodiny.
Její rodiče, Anna a Josef Švábovi, provozovali ve Třebové hokynářství a obchod ovocem
a zeleninou, prodeji stejného sortimentu
zboží se věnovali i babička a dědeček paní
Sotonové, manželé Beranovi. Maminčina sestra Marie, provdaná Kuchařová, zase prodávala občerstvení v jedné z kramářských bud
naproti restauraci na Horách. A tak prostředí,
v němž Marie vyrůstala, nejspíše ovlivnilo její
budoucí povolání.
Prodavačkou se nejprve vyučila v textilu,
v prodejně koberců v Ústí nad Orlicí poblíž
hotelu Avion. Poté prošla několika dalšími
pracovišti, mezi nimi dnes již neexistující
prodejnou textilu u Svatošů na Farářství, galanterií u Poldaufů v Hýblově ulici či u Kunstů
na Parníku, kde je dnes sídlo pobočky městské knihovny. Tam prodávala společně s paní
Jarmilou Quellovou, bývalou majitelkou textilního obchodu na Farářství.
A právě na Parníku poznala svého budoucího manžela Josefa, pocházejícího ze Lhotky.
V roce 1957 se za něho provdala.
V roce 1963 se na výzvu vedoucí prodejny
drogerie na Starém náměstí čp. 17 Elišky Komárkové, jejíž dcera Helena byla kamarádkou sestry paní Marie Jaroslavy, přestoupila
do jiného odvětví obchodu. A drogerii až
do odchodu na zasloužený odpočinek neopustila. Již během práce na novém místě složila na podnikovém ředitelství v Hradci Králové rozdílové zkoušky a absolvovala třídenní
školení v Chlumci nad Cidlinou.
Z prodejny drogerie na Starém náměstí odešla v roce 1970 do drogerie na Parník, kde
prožila za pultem celých šest let. Následovalo
další, tentokrát šestnáctileté období, v němž
paní Sotonová prodávala v nové samoobsluze drogerie na Novém náměstí. Zde si ji
řada z nás ještě pamatuje. Odsud také odešla
na zasloužený odpočinek. Ale ani v důchodu
nezahálela. Jako brigádnice po dobu deseti
roků prodávala v drogerii Anděly Dufkové
naproti gymnáziu.
Během svého působení za pulty drogistických obchodů získala Marie Sotonová od vedení mateřského podniku řadu pochvalných
a čestných uznání za dlouhé roky odpracované na úseku obchodu. Ke svým zákazníkům
se vždy věnovala s ochotou a nakupujícím
vždy ráda a dobře poradila.
Ještě v březnovém vydání Českotřebovského
zpravodaje je paní Marie Sotonová mezi jubilanty. Svého jubilea se však již nedožila. Čest
její památce!
Martin Šebela

Uzávěrka příštího čísla je 14. dubna 2021.
Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Další informace na www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
BAZAR – POZOR ZMĚNA TERMÍNU
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová připravuje bazar dětského a kojeneckého
oblečení, oblečení pro teenegery, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem věcí – středa 28. 4. 2021
v čase 9:00–11:00, 13:00–17:00 hodin.
Prodej zboží – čtvrtek 29. 4. 2021
v čase 9:00–11:00, 15:00–17:00 hodin.
Výdej zboží – pátek 30. 4. 2021
v čase 15:00–16:00 hodin.
Neprodané věci je nutno vyzvednout v pátek
30. 4. 2021 v určeném čase, jinak věci propadají charitě.
Za přijaté zboží se vybírá poplatek dle počtu 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
budou 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.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
DUBEN
Sledujte nás na facebooku Rosa rodinné
centrum, popřípadě si volejte o aktuální informace o dění v Rose. Aktivity budou probíhat v souladu s aktuálními nařízeními vlády.
Individuální návštěvy jsou možné, rezervujte
si své místo předem telefonicky. Potřebujete-li poradit, informačně- konzultační činnosti
probíhají telefonicky, vyslechneme, zkonzultujeme, můžeme vás nasměrovat na podpůrné organizace apod.
Info na tel. 724 986 435 Šárka Březinová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Připravujeme letní příměstské tábory pro
děti od 3 do 12 let, v termínech a s tématy:
19.–23. 7. Hokusy – pokusy, 26.–30. 7. Poznávejme svět živlů – země, oheň, voda, vzduch.
Cena: 390 Kč dítě / den – další sourozenci
350 Kč / den. V ceně je kromě mzdy pečujících osob, spotřebního materiálu a aktivit
pro děti také zahrnuto: obědy, zdravé svačinky a pitný režim, a v době výletů také jízdné a vstupné. Zábavné pokusy, prožitkové
učení a mnoho různých her si budeme užívat ve vnitřních prostorách Rosy, na zahradě i plánovaných výletech. Přihlášení a info
na e-mailu rcrosact@seznam.cz.
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NAJDI VAJÍČKA PRO ZAJÍČKA
Často opomíjíme české velikonoční tradice,
které jsou přitom tak krásné a ukrývají v sobě
kouzlo minulých dob. Dům dětí a mládeže
Kamarád, Česká Třebová připravuje pro děti
velikonoční hru s názvem „Najdi vajíčka pro
zajíčka!“. Přijďte si připomenout, proč bychom měli Velikonoce slavit.
Hra bude probíhat od čtvrtka 1. 4. 2021
do pondělí 5. 4. 2021. V parku Javorka budou rozmístěna papírová vajíčka. Na každém
vajíčku najdete otázku, týkající se Velikonoc
a velikonočních tradic. Na danou otázku musíte odpovědět. Každá otázka bude bodově
ohodnocena. Není nutné najít všechna vajíčka, ale čím víc jich najdete, tím samozřejmě
získáte více bodů. Vajíčka nesbírejte, nechte
ležet na místě, kde jste je našli. Soutěžní kartu
si budete moci stáhnout na webových stránkách DDM Kamarád, popřípadě si ji můžete
vyzvednout v DDM od pondělí 29. 3. 2021
do čtvrtka 1. 4. 2021 v čase 8:00–15:00 hodin. Vyplněné soutěžní karty vyfoťte a pošlete do soukromé zprávy facebooku Dům
dětí a mládeže Kamarád (Messenger) nebo
vhoďte do poštovní schránky DDM Kamarád
nejpozději do 5. 4. 2021. Vyhodnocení proběhne do 9. 4. 2021.

CYKLOBURZA
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá Cykloburzu – prodej kol a dalšího
cyklo příslušenství, koloběžek, in-line bruslí, cyklistického oblečení atd. Příjem zboží je v pátek 16. 4. 2021 v čase 9:00–12:00
a 13:00–17:00 hodin. Prodej zboží je v sobotu 17. 4. 2021 v čase 8:00–13:00 hodin. Výdej
zboží bude probíhat v sobotu 17. 4. 2021
od 14:00 do 15:00 hodin. Za přijaté zboží vybíráme poplatek. V případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena.

DOUČOVÁNÍ
Dům dětí a mládeže Kamarád nabízí pomoc
s výukou, domácími úkoly nebo s doučováním vašich dětí. V případě zájmu nás můžete
kontaktovat: ddm.zlata@centrum.cz, tel. č.
777 292 244 nebo ddm.iveta@centrum.cz,
tel. č. 777 292 218. Služba je zcela zdarma.
Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
Web: ddmkamarad.eu

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ EKO BI S. R. O.
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat místní firmě EKO BI s. r. o. za odklízení
sněhu v areálu mateřské školy Vinohrady. Firma EKO BI s. r. o. ochotně a zdarma pomohla
naší školce v situaci, kdy onemocněl zaměstnanec, který má úklid sněhu na starost. Dále
děkujeme za pomoc při odklízení sněhu
a údržbě chodníků v areálu školky pedagogickému i nepedagogickému personálu a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na této
práci také podíleli.
Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ,
HABRMANOVA ULICE HLEDÁ
UČITELE/UČITELKU 1. STUPNĚ
Nástup možný v září 2021 na plný úvazek
/i na zkrácený úvazek/. Podmínkou je splnění
kvalifikačních předpokladů, přijmeme i studenty VŠ v oboru učitelství pro 1. stupeň. Nabídky životopisů prosím posílejte na e-mailovou adresu reditel@zs-habrmanova.cz.

ZPESTŘENÍ ONLINE VÝUKY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE U KOUPALIŠTĚ
K páteční online výuce jsme pro děti z naší
MŠ ještě připravily venkovní hru „Na plotě“.
Hra je určena pro všechny věkové kategorie
dětí z MŠ. Jedná se o 4 zábavné úkoly s jarní
tematikou, které se budou po 14 dnech obměňovat. Tato hra je jedna z možností, jak si
zpříjemnit vycházku s rodinou.
Paní učitelky Věra a Domča z Ježečků,
MŠ U Koupaliště

INZERCE / DUBEN 2021

INZERCE

LDM servis spol. s r.o.
Česká Třebová
firma zabývající se servisem
průmyslových armatur přijme:

SERVISNÍHO TECHNIKA ARMATUR

- vzdělání technického směru strojní, SŠ, vyučen
Požadavky:
• řidičský průkaz „B“
• časovou flexibilitu a ochotu cestovat
• komunikativnost, samostatnost
• dobrý zdravotní stav
• znalost AJ, případně NJ, RJ výhodou
Výkon práce: provoz Česká Třebová
a energetické provozy ČR, SR, Evropa
Nabízíme:
• odpovídající platové ohodnocení
• práci ve stabilní společnosti
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní / životní připojištění
• další firemní benefity
Kontakt:
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
56002 Česká Třebová

Ing. Jiří Marek
724 025 999
jiri.marek@ldm.cz

Českotřebovský zpravodaj

Ceník a objednávka inzerce na
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Uzávěrka příštího čísla
je 14. dubna 2021.
Českotřebovský zpravodaj je doručován
do každé domácnosti v České Třebové,
včetně místních částí Kozlov, Lhotka,
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní
dny v měsíci.
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PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PŮSOBÍ
NA ORLICKOÚSTECKU
JIŽ JEDENÁCTÝM ROKEM

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – DUBEN 2021
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
2. 4. 2021 MDDr. Vaničková Monika, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 534 555
3.–4. 4. 2021 MUDr. Vávrová Michaela, Dolní Dobrouč 446, tel. 465 543 015
5. 4. 2021 MUDr. Voltnerová Iva, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 734 100 171
10.–11. 4. 2021 MDDr. Zářecká Kateřina, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834
17.–18. 4. 2021 MDDr. Zelená Jana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 465 531 554

24.–25. 4. 2021 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324

Péče o duševní zdraví (PDZ) je nezisková
organizace, která nabízí sociální a zdravotní
služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím regionálních terénních týmů. Loňský rok 2020 byl pro PDZ
ve znamení výročí 25 let od vzniku organizace a 10 let působení v okrese Ústí nad Orlicí.
Na počátku minulé dekády v okrese Ústí nad
Orlicí poskytoval služby tříčlenný tým, jehož
sociální pracovnice byly při práci v terénu
odkázány pouze na dopravu hromadnou dopravou. Dnes je díky rozvoji sociálních služeb
středisko složeno z 9 pracovníků a má k dispozici 3 automobily, které ulehčují dopravu
za uživateli a zvyšují rychlost a flexibilitu
služby. Nedílnou součástí týmu sociálních
pracovníků se stal navíc od roku 2017 peer
konzultant – člověk, který prožil a zotavil se
z duševní nemoci a nyní předává své zkušenosti pro zvládnutí onemocnění dalším
lidem.
Hlavní snahou pracovníků organizace je
podpora lidí, kterým vážné duševní onemocnění komplikuje život, v samostatnosti
a zvládání běžných životních situací. Jsou
nablízku, když uživatelé procházejí krizovými
situacemi. Radí jim, jak zvládat projevy nemoci a předcházet hospitalizacím. Klientům,
kteří se cítí osamělí, pomáhají najít společenské kontakty a přátele. Klienti mohou využít
možnosti účastnit se skupinových aktivit.
V rámci sociálního poradenství PDZ nabízí
podporu v oblasti finančního hospodaření,
bydlení či uplatnění na trhu práce. Nabízí doprovod na úřady při vyřizování administrativních záležitostí nebo k lékaři.
Služby PDZ jsou dobrovolné, bezplatné,
partnerské a terénní. Znamená to, že pracovníci jezdí za klientem tam, kam potřebuje, a přizpůsobují se potřebám a přáním
jednotlivých uživatelů. Spolupracují s jejich
příbuznými a blízkými, s úřady, zdravotními
zařízeními a jinými sociálními službami.
Za svou existenci se ústecké středisko tímto
způsobem podílelo na zotavení a zlepšení kvality života více než 400 lidí. V případě
potřeby služeb organizace PDZ je možné
navštívit středisko na adrese Komenského
156, Ústí nad Orlicí v kontaktní den v pondělí
od 10 do 15 hodin, na který může přijít kdokoli bez objednání a poradit se s pracovníky
o svých problémech. Nebo si může sjednat
schůzku přímo po telefonickém kontaktu s vedoucím Dušanem Lackem na čísle 778 767 765 či e-mailu pdz-uo@pdz.cz.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.cz

neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství

Klácelova 1, Česká Třebová

www.farnostct.cz

neděle 9:30

Církev československá husitská

Mlýnská 900, Česká Třebová

–

neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická

Riegrova 283, Česká Třebová

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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NA ROVINU O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ
A NEMOCI
V České republice každý pátý člověk trpí duševním onemocněním, jako jsou schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha aj.
V době pandemie se psychické zdraví Čechů
zhoršuje. Nové studie ukazují, že se nyní
s psychickými problémy potýká každý třetí
člověk. Takové onemocněním omezuje nejen
nemocné, ale důsledky dopadají i na ostatní
členy rodiny. Jak takovou situaci řešit? Důležité je mít správné informace a sdílet s ostatními lidmi zkušenosti, jak vše zvládli. Takovou
možnost Vám přináší iniciativa NA ROVINU,
kterou realizuje Národní ústav duševního
zdraví. V době vládních omezení nabízí možnost online setkání a vzdělávání, po skončení
pandemie bude možnost i osobních setkání.
Jaké vzdělávání je v nabídce?
Pro lidi s duševním onemocněním jsou připravené online programy: představení metody Zotavení, beseda Moje jméno není diagnóza a Můj kufřík péče o duševní zdraví.
Pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním jsou připravené online programy: představení metody Zotavení, beseda
Nejsme v tom sami a Moje pomoc má své
hranice.
Neváhejte a obraťte se na regionální specialistky iniciativy NA ROVINU pro Pardubický
kraj, které Vám sdělí bližší informace. Sledujte www.facebook.com/iniciativaNAROVINU
a narovinu.net.
Leona Hovorková, leona.hovorkova@nudz.cz,
telefon 605 128 091
Alžběta Šustr Feyfarová,
alzbeta.sust@nudz.cz, telefon 775 141 989

POMOCNÍK PRO OČKOVACÍ CENTRA
DOBROOČKO.CZ JE NA SVĚTĚ!
Portál chcipomoct.cz připravilo a spustilo
novou webovou aplikaci pro očkovací centra
a dobrovolníky – dobroocko.cz. Cílem je pomoci přetíženým očkovacím centrům.
„Portál chcipomoct.cz propojuje dobrovolníky s provozovateli očkovacích center po celé
České republice. Dobrovolníci si nově sami
mohou vybrat očkovací centrum a směnu,
která jim vyhovuje na webu dobroočko.cz.“
Aneta Hašková

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

SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Jsme tu pro všechny, kteří mají problém s alkoholem. Stávají se na něm závislými. Vy,
nebo někdo z vašich blízkých. Může se to přihodit každému z nás, bez ohledu na vše hledáme pro sebe rychlou cestu úlevy. Následky
našeho jednání nevidíme, nechceme spatřit,
a daň je za to vysoká. Často situaci sami nezvládáme, naše síly na to nestačí.
Mnozí z nás přišli o vše cenné, co bylo součástí našich životů, na čem jsme lpěli, co jsme
měli rádi. Přišli jsme o ty, které jsme milovali.
Mnohým to zůstalo zachováno. Největší ztráta pro nás byla ale ta, že jsme začali přicházet
sami o sebe. Ztrácet svůj morální, společenský status, víru, cítění, vše. Často jsme padali
nezadržitelně dolů, blížili se ke dnu. Alkohol
ničil naše duše, těla, mysl. Onemocněli jsme,
stali se závislými a poznali, jak je naše nemoc
složitá, progresivní a smrtelná. Jakkoliv jsme
komplikované a citlivé bytosti, došli jsme
k poznání, že abstinence a střízlivost je naší
cestou. Vůči alkoholu jsme a budeme vždy
bezmocní.
Anonymní alkoholici je společenství, kde
jsme si všichni rovni, sdílíme navzájem své
zkušenosti, sílu, naději a víru. Touha nepít nás
spojuje. Nejsme spojeni s žádnou organizací, sektou, církví či jinou institucí. Jsme tady
proto, abychom žili střízlivý, pravdivý život.

Abychom opět našli sami sebe. V tom chceme pomáhat i ostatním alkoholikům.
Kdykoliv, kdekoliv se stane, že někdo vztáhne ruku s žádostí, prosbou o pomoc, chceme, aby ruka AA byla vždy k dispozici. Nejste
na to sami. V České Třebové se budeme scházet každou neděli v 18:00 hodin, v budově
farnosti, Klácelova 1, pod kostelem u Starého
náměstí. Pravidelná setkání se začnou uskutečňovat první neděli po ukončení vládního
omezení. I nyní se lze setkat, ale pouze v počtu 2 lidí. Stojí to za to, stačí přijít, zavolat, domluvit se. Aktuální informace na kontaktech
níže. Jde to!
Zdenek: 730 153 349
Katka:777 224 203
www.anonymnialkoholici.cz
E-mail skupiny – ceskatrebova@aamail.cz

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY
CHRÁNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY PRO LIDI V EXEKUCI
Od 1. dubna letošního roku bude možné založit si tzv. chráněný účet, na kterém mohou mít
dlužníci v exekuci uložené nezabavitelné částky svých příjmů.
Podle zákona musí lidem v exekuci zůstat z jejich příjmů tzv. nezabavitelná částka. V praxi je
bohužel běžné, že přicházejí i o toto minimum. Exekutor může vymáhat pohledávku srážkami ze mzdy a zároveň obstavit účet v bance, kam chodí dlužníkovi zbývající část mzdy.
A právě tomu má chráněný účet zabránit – peníze, které se na něm soustředí, mají být pro
exekutory nedotknutelné.
Lidé tak již nebudou muset kvůli obstavenému účtu řešit výplatu důchodů či dávek složenkou, domlouvat si v práci výplatu mzdy v hotovosti nebo složitě podávat návrh na částečné
zastavení exekuce. Mělo by se tak ulevit jak dlužníkovi, tak exekutorům, soudům a zaměstnavatelům.
Podmínkou založení chráněného účtu je, že člověk již má v bance účet zablokovaný exekutorem. Zřízení a vedení chráněného účtu má být zdarma a bude veden za stejných podmínek
jako původní účet. Na rozdíl od běžných bankovních účtů však může mít každý pouze jeden
chráněný účet.
Věříme, že jde o změnu k lepšímu a někteří z čtenářů tohoto článku možnost zřízení chráněného účtu uvítají. Potřebujete-li se poradit o řešení dluhů či exekucí, můžete se obrátit
na naši Občanskou poradnu. Bližší informace a kontakty naleznete na www.uo.charita.cz.

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: 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. FaceZuzana Poláková
book: Audiohelp z.s.						
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Dne 12. dubna uplynou
tři roky od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka
a dědečka, pana Milana
Vorala z České Třebové.
Vzpomínají rodiny
Voralovi, Račkovi
a Renzovi.

… přišla noc poslední
a po ní žádné ráno…
Vzpomínáme na manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana
Františka Burkoně,
který před pěti roky,
dne 16. 4. zemřel.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Eva, manželka s rodinou.

Dne 2. 4. 2021 uplyne
1 rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá manželka, maminka a babička, paní
Zdeňka Baťková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Dne 1. března 2021
uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Otto
Grolig.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 28. dubna 2021
uplyne čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil náš syn,
tatínek, bratr, vnuk
a strýc, pan Tomáš
Mrkos.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 21. dubna 2021
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, bratr,
dědeček a pradědeček,
pan František Ryšavý.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají syn
František s rodinou, syn Miloš s rodinou,
syn Jiří s manželkou, syn Pavel s přítelkyní.

Dne 12. dubna 2021
uplynou 2 smutné roky
od úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky, paní
Květy Rozlívkové.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí společně
s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají dcery Věra, Hana a Dáša
s rodinami.

Dne 9. dubna 2021
uplynou tři roky ode
dne, kdy nás opustila
naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní Marie Schneeweissová.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 18. března 2021
uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá sestra, maminka a babička, paní
Růžena Šlechtová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Libuše, sestra s rodinou,
Mirek, bratr s rodinou, ostatní příbuzní.

Dne 9. dubna 2021
uplyne 31 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel
a tatínek,
pan Stanislav Vencl.
S láskou vzpomínají:
manželka, Libor a Jana
děti s rodinami.

Dne 15. února 2021 uplynulo 15 let,
kdy nás navždy opustil náš drahý
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Michálek.
Dne 22. března 2021 uplynulo 5 let
od úmrtí naší milé maminky, babičky,
prababičky, paní Heleny Michálkové.
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli
s námi.
Dcery Alena a Monika s rodinami.

„Očím jsi se ztratila, ale
v srdci zůstaneš dál.“
Dne 10. dubna 2021
uplyne 6. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera,
manželka, maminka,
sestra, teta a babička,
paní Mgr. Iveta Pávková.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 3. dubna 2021
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Stanislav
Láska.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná: zarmoucená rodina.

„Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.“
Dne 20. dubna 2021
uplyne první smutný
rok, co nás nenadále
opustila maminka, paní
Helena Valachovičová.
S láskou stále vzpomíná dcera Helena
a syn Lubomír s rodinami.
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Dne 10. dubna 2021
uplyne 17 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý syn, bratr
a strýc,
pan Tomáš Skalický.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: rodiče a bratr

Dne 1. dubna 2021
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, bratr, dědeček
a pradědeček, pan
Bohumil Šmíd.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Marie, manželka, Ivana, dcera s rodinou, Iveta, dcera
s rodinou, Vlastimil, bratr s rodinou.

Dne 20. dubna 2021
uplyne 2. smutný rok
od úmrtí, kdy nás
navždy opustil náš
drahý tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Jiří Váňa.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Vzpomínají přítelkyně Květa, synové s rodinami, ostatní příbuzní.

Dne 14. března 2021
uplynuly již 3 roky
od úmrtí
našeho drahého tatínka
a dědečka,
pana Jiřího Šípka.
S láskou v srdci stále
vzpomínáme. Rodina.

Dne 19. dubna 2021
uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, manžel, bratr a dědeček,
pan Mirek Poukar.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dne 3. dubna 2021
uplyne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná babička
a prababička, paní
Jaroslava Dvořáková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: manželka, bratr a dcery
s rodinami.

Dne 2. dubna 2021
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
Oldřich Pospíšil.
Dne 2. července 2021
by se dožil 90 let.
Vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 24. dubna 2021
uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Věra Dobiášová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

ÚMRTÍ

Dne 3. dubna 2021 uplyne 1. smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička, paní Ludmila Kostroňová.
Dne 24. dubna 2021 tomu bude 9 let,
co nás navždy opustil náš drahý tatínek
a dědeček, pan Oldřich Kostroň.
Děkujeme všem, kteří jste je znali
a věnujete jim tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Vzpomíná: Zarmoucená rodina.

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány
na základě objednávky u Pohřební služby
městské společnosti Eko Bi, s. r. o. sídlící
na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky v periodiku je stanovena na 200 Kč.

KOZLOVSKÁ KRONIKÁŘKA
SE LOUČÍ S KRONIKOU

Drahomíra Beranová, 82 let, Česká Třebová
Ladislav Majksner, 84 let, Česká Třebová
Josef Rybka, 68 let, Česká Třebová
Leoš Novotný, 43 let, Skuhrov
Božena Feniková, 88 let, Semanín
Blanka Bittlová, 88 let, Česká Třebová
Božena Kovářová, 87 let, Zhoř
Věra Štarková, 78 let, Česká Třebová
Ladislav Provazník, 76 let, Česká Třebová
Karel Rajšl, 74 let, Česká Třebová
Eva Sauerová, 75 let, Dlouhá Třebová
Miroslava Hendrychová, 75 let, Česká Třebová
Jiří Zimprich, 75 let, Česká Třebová
Jiří Rybička, 68 let, Česká Třebová
Jan Vičar, 79 let, Skuhrov
Eva Kopecká, 85 let, Česká Třebová
Zdeněk Jindra, 51 let, Kozlov
Stanislav Dvořák, 76 let, Česká Třebová
Alena Švířová,85 let, Česká Třebová
Marie Sotonová, 85 let, Česká Třebová
Pavel Bezdíček, 75 let, Třebovice
Alena Dostálková, 46 let, Ústí nad Orlicí
Miloslav Herynek, 78 let, Semanín
Pavel Hübl, 79 let, Česká Třebová

Udělala jsem poslední tečku za poslední větou do posledního zápisu roku 2020 kozlovské kroniky. Kozlovskou kroniku jsem měla
možnost psát od roku 1985. Měla jsem několik pomocníků při zapisování zpráv o dění
v obci. Chtěla bych jím tímto poděkovat za jejich pomoc. Jmenovat raději nebudu, abych
na někoho nezapomněla, s jednou výjimkou
a tou byl můj „dvorní“ fotograf, jehož fotografie tvoří 99 % dokumentační přílohy, p. Jiří
Jindus st. V kronice jsem mimo jiné zachytila
dle vyprávění pamětníků, kteří už bohužel
mezi námi nejsou, povídání o kozlovských
loužích, dále v kterých popisných číslech
byly obchody (říkalo se jim kvelby, krámy),
jaké zvyklosti se dodržovaly při svatbách, jak
se střídali nájemníci na turistické chatě Maxe
Švabinského a ještě několik dalších zajímavostí, které by nám už teď nikdo nepověděl.
V kronice říkám, že je to moje „třetí“ dítě, které zápisem roku 2020 po 35 letech se smutkem opouštím. Přeji svému nástupci mnoho
akcí vhodných k zaznamenání.

Vzpomínáme.

Marie Rousková
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DUBNOVÉ ŠACHOVÉ DIAGRAMY
Potrénujte s námi šachy. Na všech diagramech je na tahu bílý a dává mat druhým tahem.
Šachový klub Česká Třebová

Denis Dvořák, MMČR v motokrosu Opatov 2020 / foto: Michal Horák

PRVNÍ MOTORKU JSEM DOSTAL, KDYŽ MI BYLY TŘI ROKY
Za vynikající výsledky byl v roce 2018 oceněn městem mezi nejlepšími českotřebovskými
sportovci. „K motokrosu mě přivedl můj táta, který sám kdysi jezdil. První motorku
jsem dostal na Vánoce, když mi byly 3 roky,“ popsal na úvod rozhovoru českotřebovský
jezdec Denis Dvořák své začátky.
Co vás na tomto sportu baví?
Samozřejmě je to samotná jízda na motorce,
ale při motokrosu je spousta dalších věcí, co
mě baví. Určitě velká dávka adrenalinu, potřeba stále volit různé stopy na trati a přemýšlet nad předjížděním soupeřů.

ském Mezinárodním Mistrovství ČR v kategorii MX2. Největší zranění jsem měl v roce
2017, když jsem na tréninku spadl a vykloubil si kyčelní kloub, který mi porušil nerv,
a já téměř rok nemohl hýbat špičkou a prsty
na noze.

Kde trénujete a jak vypadá příprava na závody?
V okolí České Třebové jsou nejbližší tratě,
na kterých se trénuje, Opatov u Svitav, Čistá
u Litomyšle a Ostrov u Lanškrouna. Samozřejmě se jezdí trénovat i dál, např. Dalečín,
Mohelnice, Břeclav, Žabčice.
Příprava na závodní sezónu začíná téměř
hned po skončení té uplynulé. Základem
úspěšné sezóny je zimní příprava, kdy je
potřeba co nejvíc nahnat fyzickou kondici
a samozřejmě, pokud počasí dovolí, co nejvíce to prokládat s jízdou na motorce. Během
sezóny se mezi závody na motorce trénuje
2× v týdnu a většinou 2× v týdnu nějaké to
cvičení.

Jaká byla zatím vaše poslední závodní sezóna?
V loňské sezóně se mi úplně nedařilo. Zimní příprava byla super, vše probíhalo podle
představ. Bohužel těsně před prvním závodem na tréninku od jezdce přede mnou odlétl kámen a zlomil mi kloub pravého palce
u ruky. První dva závody jsem byl nucen vynechat a potom jsem se v MMČR v kategorii
MX1 snažil dovážet co nejvíce bodů. V Přeboru Východních Čech jsem skončil na 3. místě.

V jaké kategorii teď závodíte? Na čem jezdíte?
V uplynulé sezóně 2020 jsem premiérově
startoval v nejsilnější kubatůře MX1 na motorce o obsahu 450ccm. Dlouhá léta jsem závodil na motocyklu značky Yamaha, ale v letošní sezóně budu sedlat KTM sxf 450.

Uzávěrka příštího čísla
je 14. dubna 2021.
Příspěvky zasílejte na e-mail
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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Jaké za sebou máte úspěchy a zranění?
V juniorských kategoriích jsem se stal několikrát krajským přeborníkem. V roce 2017
jsem na jednom ze závodů dosáhl na 3. místo
v Mezinárodním Mistrovství ČR juniorů.
V roce 2018 jsem skončil na celkově 4. místě
seriálu Mezinárodního Mistrovství ČR juniorů. V roce 2019 jsem se stal krajským přeborníkem v kategorii MX2 a jako super výsledek
beru i 6. místo v jedné z rozjížděk v senior-

Poslední mistrovství v Opatově?
Na téměř domácí trať do Opatova se vždy
těším. Bohužel na posledním závodě se mi
tam moc nedařilo. V první jízdě jsem hned
ze začátku 2× spadnul a dojel na 15. místě.
Do druhé jízdy jsem měl parádní start, ale
dělal jsem spoustu zbytečných chyb a dojel
až na 14. místě.
Co vás čeká letos?
V letošní sezóně pro mě bude hodně změn.
Budu startovat v novém týmu SST (Stránský
sport team) a na již zmíněné nové značce
motocyklu KTM. V plánu máme odjet celé
Mistrovství republiky, Přebor východních
Čech, vybrané závody Mistrovství Slovenska,
a když se bude dařit, možná vyzkoušíme i nějaké větší závody v Evropě.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat za příležitost týmu SST, celé své rodině a všem sponzorům, kteří mě podporují a díky kterým
můžu stále závodit.
Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.
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FBK ORLICKO-TŘEBOVSKO VS. COVID
Počínaje dnem 12. 10. 2020 jsou zastaveny
všechny sportovní soutěže v České republice. Sportovní aktivity ve vnitřních sportovištích jsou zakázány a my jsme nuceni až
do odvolání zrušit veškeré tréninky. Přecházíme tak do světa XPS tréninků a individuálních plánů vytvořených trenéry pro jednotlivé kategorie. Činnost klubu jako taková
nepřestává fungovat. Hledáme alternativy
pohybu, do kterých se mohou zapojit nejen
naši členové s jejich rodinami, ale také široká veřejnost. V listopadu spouštíme nový
velký projekt pod názvem „Připoj se s OT!“,
který je souhrnným názvem pro online
webináře a online cvičení. Ke dni 14. 3. 2021
máme za sebou již 13 webinářů, 24 tréninků
s florbalkou a 17 cvičení na doma. Nabídka
webinářů je průřezem různých témat týkajících se sportu jako takového od stravy přes
možnosti kompenzačních a balančních cviků až po psychiku sportovce. Připojit jste se
tak mohli například na webináře s názvem:
Zdravý životní styl pro sportovce, Prevence
zranění kotníků a kolen florbalisty, Práce s ro-

llerem, Stres a jeho zvládání před zápasem,
Motivace pro sportovce atd. Mimo jiné proběhla i diskuze s Antidopingovým výborem
ČR, jóga nebo cvičení pro brankáře. Podporujeme nejen hráče, ale celé rodiny a je radost vidět, že do našich online cvičení probíhajících každý čtvrtek se zapojují celé rodiny
a cvičí společně před kamerou. Pro starší
kategorie jsou pravidelně připravovány různé kondiční výzvy a soutěže. Po celou dobu
členové mají možnost si zapůjčit sportovní
pomůcky do svých domovů. Příchod nového
roku vypadal na mírné rozvolnění a případnou možnost částečného trénování, ale nakonec se opatření zpřísnila. Přišla tak na svět
venkovní hra s názvem „Maskotovy šlápoty“,
určena úplně pro každého. Dále pod názvem
„OverTime“ každý pátek přinášíme na svých
sociálních sítích doporučení, která mají za cíl
inspirovat, informovat, vzdělávat a motivovat. Sociálními sítěmi nyní koluje řetězová hra
mezi členy, kteří plní různé úkoly a nominují
se navzájem. V této atypické době se nám
podařilo uskutečnit hned dvě velké novinky.

TANEČNÍ ŠKOLA – NOVÉ PROSTORY, NOVÉ MOŽNOSTI
Každá krize jednou skončí, a proto se pilně
připravujeme na čas, kdy opatření poleví
a my se budeme moci opět svobodně potkávat. Po celou dobu uzávěry se, kromě online
lekcí a přípravy našich tanečníků na taneční
soutěže, věnujeme rekonstrukci a rozšíření našeho studia, které se nachází na adrese Podbranská 971. Úpravy těchto prostor
pro potřeby dětí nám dávají nové možnosti
k dalším aktivitám.
Celkově nyní studio disponuje třemi tanečními sály, recepcí a zázemím pro děti i rodiče, máme prostorné šatny, sociální zařízení
a sprchy.
K dispozici jsou také žíněnky, gymnastický
koberec, airtrack, piáno, baletní tyče, dětský
koutek, dataprojektor, profesionální ozvučení – to vše je tu pro vás.
Sál 1 (červený) – rozměr 10 × 6 m, 2 zrcadlové
stěny, piáno, baletní tyče, dovednostní a hravé pomůcky pro malé děti.
Sál 2 (modrý) – rozměr 11 × 10 m, 1 zrcadlová stěna, žíněnky, gymnastický koberec, airtrack.
Sál 3 (černý) – rozměr 15 × 10 m, bez zrcadel,
s profesionálním tanečním povrchem (baletizol)

Až to situace umožní, nejdůležitější pro naše
děti bude pohyb, proto již teď připravujeme
nové aktivity:
• dopolední a odpolední volnočasové programy pro děti (běháme, hrajeme si, soutěžíme, tvoříme, blbneme),
• celodenní zážitkové hry,
• dopolední a odpolední programy pro maminky s dětmi (herny, zpívánky, tanečky,
jóga, cvičení),
• dopolední a odpolední programy pro kluky
(základy breakdance, parkour, gymnastiky,
posilování, hry),
• modelingový workshop pro malé i větší
slečny,
• taneční workshopy pro začátečníky i profi
tanečníky s našimi i externími lektory,
• divadelní pohádky, komponované večery
s piánem, taneční projekty, diskotéky, párty, přespávačky s programem,
• narozeninové párty.
O termínech a podrobnostech vás budeme
podrobně informovat.
Děkujeme všem rodičům, trenérům, tanečníkům, kteří nám pomáhají a společně se těšíme na setkání.
Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

Sál č. 3 (černý)

Recepce Taneční školy Česká Třebová

Jednou z nich je nově zprovozněný klubový
fanshop a druhou je představení klubového
maskota (žralok), který už dostal i své jméno
po zakladateli klubu – Teo. Mimo pohybové
aktivity i pomáháme. V seriálu projektů „OT
DNA pomáhá“ se zástupci z kategorií mužů,
žen a juniorů, ale i z řad rodičů rozhodli společně chodit darovat krev či plazmu. Víme, že
klasický tréninkový a turnajový proces výše
uvedené aktivity zcela nenahradí, ale připravujeme se na léto, na případný rozjezd tréninků a společně doufáme, že se opět všichni
sejdeme co nejdříve na hřišti!
Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko

TANEČNÍ ŠKOLA POKRAČUJE
V ON-LINE SOUTĚŽÍCH
Po předešlém úspěchu na MČR Czech dance
organization v disciplínách hiphop a disco
sólo se naši tanečnici připravují i v disciplíně
artdance sólo.
Artdance (contemporary) je taneční disciplína vyjadřující náladu, pocit, myšlenku. Využívá taneční techniky baletu a modern dance technik, které byly vytvořeny především
ve 20. století známými tanečními pedagogy
a choreografy (jako např. Martha Graham,
José Limon, Alvin Ailey, Lester Horton a celé
řady dalších). V daném tanečním stylu lze využít i akrobacii, nesmí však převažovat.
Nezahálíme tedy a makáme i doma. Eliška
Krajová, Aneta Kaplanová, Karolína Dostálová a Kristýna Doležalová využily příležitosti
a 17. 4. nás na této soutěži budou reprezentovat. Na Elišku s Kristýnkou čeká v jejich věkové kategorii 77 soupeřek a soupeřů z celé
republiky, na Káju 46 a na Anetku 67. Přímý
přenos ze soutěže je možné sledovat na renomované sportovní internetové televizi
TVCOM.cz
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PROVOZNÍ DOBA SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – DUBEN
Provozní doba sportovišť provozovaných firmou Eko Bi s. r. o. v měsíci dubnu bude stanovena dle aktuálně platných opatření a zveřejněna na stránkách www.bazen-trebova.cz,
www.zimak-trebova.cz, www.peklak.cz.
O případném obnovení provozu vás budeme
včas informovat.

Foto z Pastvin 28. 9. 2020 – Plavání na sv. Václava

OTUŽILCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z.S. – JEDEME DÁL…
Dne 11. 5. 2019 vznikl Spolek Otužilci Česká
Třebová, z.s., který jako jeden z mála může
během posledního roku provozovat svou
sportovní činnost. I když s omezeními.
Přestože bylo odvoláno několik posledních
závodů v sezoně 2019–2020, obsadili jsme
v Českém poháru v zimním plavání v bodování oddílů 8. místo za svým největším
rivalem z Plzně. Sezóna předcházející byla
o 7. místě. Nejúspěšnějšími závodníky byli
Zdeněk Bačina, který získal nejvíce bodů
z našich plavců a obsadil v kategorii Muži
50–59 let krásné 4. místo ze 106 plavců. Dalším je Karel Hartman, který 4× zvítězil na trati
750 m a 3× byl na této trati druhý, Ivan Šimek, který byl nejlepším naším nováčkem,
Michal Kříž byl naším třetím nejlepším plavcem a Jitka Fricová obsadila ve své kategorii
Ženy 40–49 let 16. místo z 54 plavkyň.
Zajímavostí např. je, že nejchladnější voda,
ve které se plavalo na závodech, měla
1,8 stupně a nejvíce našich plavců, v počtu
17, se zúčastnilo nesoutěžního plavání v říčce Punkvě.
Sezóna 2020–2021 nám nezačala nejšťastněji, většina závodů byla zrušena. I přesto byla
letošní sezóna zahájena nebodovaným závodem na Punkvě, kde byl výrazně omezen počet plavců. Dále jsme se mohli zúčastnit závodu v Náchodě, který se konal 13. 12. 2020,
závodů v Praze 28. 12. 2020 a nyní 6. 3. 2021,
které bylo Mistrovstvím ČR. Zajeli jsme
i do Hradce Králové 28. 11. 2020, kde se konalo nesoutěžní plavání.
Naše aktivity jsou rozmanité. Nejezdíme jen
na závody, organizujeme si víkendové ukončení sezony v tábořišti Cakle, zúčastňujeme
se odemykání a zamykání Pastvinské přehrady a přijali jsme 2× pozvání i do Litomyšle
na jejich krásné Lázně ducha. O tyto akce
jsme během 2020–21 zatím přišli, ale uspořádali jsme si jiné. Jednou z nich je např. ještě v prosinci roku 2019 zorganizovaná akce
pro veřejnost v parku Javorka pod názvem

„Nechme odplavat rok 2019“, do které se zapojili téměř všichni členové. Veřejnost se díky
ní měla možnost seznámit s naším spolkem
a myslím, že přivedla i dost lidí k otužování.
V měsíci září 2020 jsme si na svátek sv. Václava zajeli zaplavat na Pastviny a vyzkoušeli
plavecké vaky, které si téměř polovina členů
pro svou bezpečnost pořídila. Uspořádali
jsme si dvoudenní malé závody na Mandlu,
2× vyrazilo několik členů společně na běžky,
uspořádali jsme výstup na Palici, kde si někteří z nás vyzkoušeli tzv. suché otužování.
Zorganizovali jsme si malou vnitřní soutěž
o „Nej holubičku“ u vody, na kterou se sešlo
k vyhodnocení 14 fotografií. Zúčastnili jsme
se nyní březnové akce, kterou pořádal spolek
Lipensko pod názvem „Covide, nezlob mě“,
a obdrželi certifikát. Po dohodě ve spolku
jsme zakoupili ze společných peněz podložku pro ležící klienty do Domova důchodců
zde v České Třebové. Díky tomu, že několik
členů spolku složilo určitou částku, mohli
jsme zakoupit ještě jednu tuto podložku,
koupit dárek pro jednoho klienta a další finanční částkou podpořit nákup elektrického vozíku do Domova důchodců v Ústí nad
Orlicí. Dále je ještě vybraná částka na zrcadlo
do Domova důchodců zde v České Třebové,
které má být předáno na velikonoční svátky.
Poskytli jsme rozhovory do časopisu Koridor
v únoru 2020 včetně fotek, dále do Orlického
deníku, ve kterém článek vyšel na přelomu
roku 2020–21, v lednu 2021 jsme poskytli krátký rozhovor pro Pardubický rozhlas.
O našich aktivitách se dozvíte i z našich FB
stránek.
V současné době má náš spolek 38 členů.
Dalších asi 12 otužilců chodí s námi plavat
a zúčastňují se našich akcí i přesto, že nejsou
členy. Některá jména našich členů neznáte
i proto, že nejsou přímo z České Třebové. Jedna členka je ze Zábřeha a další členové jsou
z Ústí nad Orlicí, z Brandýsa nad Orlicí, Dolní
Dobrouče, z Pastvin. Náš spolek je složen ze

Nechme odplavat rok 2019 / foto: Michal Horák

tří skupin. Jedna skupina se chodí otužovat,
protože chtějí dělat něco pro své zdraví, baví
je to, necítí se plavci, proto na závody nejezdí. Druhá skupina jsou ti, kteří se také otužují
pro zdraví, závodů se občas zúčastní, plavci
se také úplně necítí, ale body spolku vyplavou. Poslední skupina jsou členové, kteří
jsou dobrými plavci, jezdí na všechny, nebo
na většinu závodů. Každý, z jakékoliv skupiny, o které píši, do spolku patří, každý tu má
své místo. Důležité je to, že dělají něco pro
své zdraví. Zvlášť v této době, která přivedla
k otužování mnoho lidí v celé České republice. Je to úžasná věc. Samozřejmě otužování, zimní plavání patří mezi extrémní sporty. Proto každý, kdo začne, měl by znát svůj
zdravotní stav (hlavně zdravé srdce), získat
několik informací do začátku, brát na zřetel,
že voda je živel, a nedělat tento sport jen pro
pár fotek…
Otužování je podle mne návratem k přírodě,
ke kořenům, je o svobodě, o pokoře, o zdraví
jak tělesném, tak duševním. Voda dokáže odplavit vše negativní, stačí se uvolnit a vnímat
své tělo, vodu a přírodu kolem… Naše otužování je i o partě, o kamarádech, o radosti,
pocitu štěstí, euforii.
Všem přeji hodně zdraví, lidské lásky, lidskosti a lepší dny…
Dana Ehrenbergerová, předsedkyně spolku
Otužilci Česká Třebová
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