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KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
Přináší zprávu k  záměru privatizace by-
tového fondu v  čp. 1979–83 (Jezevčík), 
ke  zřízení očkovacího centra,  šetření 
v souvislosti s kácením v parku u krema-
toria a  vyhlášení výsledků ankety Čes-
kotřebovský Ámos.
Místní podnikatelé a živnostníci, zbystře-
te, vám je určena možnost inzerce zdar-
ma ve zpravodaji, podrobnosti nalezne-
te na straně 6.
Městská knihovna je opět otevřena pro 
příchozí čtenáře. Kulturní centrum při-
pravuje nový pořad Z  centra (prvním 
hostem bude Jan Čenský), on-line pře-
nosy koncertů z  velkého sálu a  poprvé 
se touto formou uskuteční také tradiční 
předávání cen města Kohout. Program 
je na  straně 15. Městské muzeum tvoří 
podcasty, které si můžete poslechnout.
Pokračuje jarní fotografická soutěž měs-
ta, nestyďte se zapojit! 

Hana Sychrová, redaktorka

FARMÁŘSKÉ TRHY NA STARÉM NÁMĚSTÍ
Město Česká Třebová bude opět pořádat ka-
ždý čtvrtek farmářské trhy, které budou pro-
bíhat v klidové zóně Starého náměstí v čase 
7 až 16 hodin.
Upozorňujeme veřejnost, že farmářské trhy 
se budou konat pouze za  předpokladu, že 
jejich uskutečnění nebudou bránit vládní 
nařízení v souvislosti s epidemií onemocnění 
covid-19. Jiří Holý, mediální asistent města

DDM SE DOČKÁ NOVÉHO ZÁZEMÍ V PŮDNÍCH PROSTORÁCH
Otázka rekonstrukce za účelem lepšího využití půdních prostor Domu dětí a mládeže Kama-
rád byla diskutována již od roku 2016, ale teprve v letošním roce se dočká své realizace. Je 
tomu tak především díky přidělení dotace, která by měla pokrýt 7 500 000 Kč. Celková cena 
investice, díky které vzniknou dvě nové klubovny, stejný počet kabinetů i skladů a sociální 
zařízení, je podle smlouvy o dílo 10 475 000 Kč. Obsah prací zahrnuje také rekonstrukci krovů 
a střechy, výstavbu nového výtahu a kompletní rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu 
DDM.
Termín plnění je stanoven nejdříve od 30. dubna, ukončen bude nejpozději do 31. října le-
tošního roku. Lze předpokládat, že stavba bude mimo období letních prázdnin probíhat 
za částečného provozu budovy, na základě dohody bude po dobu rekonstrukce možné také 
využívat prostory ZŠ Nádražní. Nové učebny budou poskytovat univerzální zázemí pro vícero 
kroužků z nabídky DDM, ale do jedné z učeben budou směřovány především ty přírodověd-
né. 

 Jiří Holý, mediální asistent města

ČERVEŇÁK ČEKAJÍ OPRAVY
Jeden z významných bytových domů v majetku města Česká Třebová tzv. Červeňák, ve kte-
rém se nachází 88 bytových jednotek, čeká i  letos pokračování komplexní opravy pavlačí, 
které bude zaštiťovat městská společnost TEZA, s.r.o. Pavlače jsou na hranici životnosti a jejich 
oprava je z důvodu bezpečnosti nájemníků takřka nevyhnutelná. V předchozích letech došlo 
k  sanaci dvou krajních úseků za  schodišti s  výtahem. V  následujících třech letech by mělo 
dojít postupně k opravení celé střední pasáže. Opravy budou probíhat na základě stavební-
ho povolení a finální podoba by měla odpovídat levé části za výtahem směrem ke „Žluťáku“. 
Dojít by tedy mělo k sanaci vynesených betonových prvků, opravě zakrytování čel pavlačí 
a podhledů, výměně zábradlí a sloupů a položení dlažby. Díky tomu budou moci nájemníci 
pavlače bezpečně užívat a zároveň bude zachován pro „Červeňák“ typický vzhled. Na základě 
finančních a časových možností proběhne v roce 2021 realizace části u středového schodiště 
včetně tří přístupových schodišť. Druhá část oprav bude přibližně desetimetrový úsek od pra-
vého výtahu směrem ke středu budovy. Práce by měly započít v průběhu května a potrvají 
do podzimu letošního roku. Uvědomujeme si, že z pohledu nájemníků to nebude jednodu-
ché období, ale věříme, že po dokončení prací budou spokojeni a bydlení v „Červeňáku“ pro 
ně bude ještě příjemnější.

text a foto: Martin Voleský, jednatel společnosti TEZA, s.r.o.

Bytový dům Červeňák
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OČKOVACÍ MÍSTO V ČESKÉ TŘEBOVÉ  
BUDE V AREÁLU TECHNICKÉ ŠKOLY NA SKALCE
Jedním z pěti nových očkovacích míst v Pardubickém kraji, která by měla zahájit svůj provoz 
od května, by mělo být očkovací místo v České Třebové. O fungování tohoto centra jednal 
9. dubna hejtman Martin Netolický se starostkou města Magdalénou Peterkovou a ředitelem 
VOŠ a SŠ technické v České Třebové Janem Kovářem.
„V tuto chvíli funguje očkovací místo v Orlickoústecké nemocnici na tři očkovací týmy, což už 
je z hlediska personálního, ale i prostorového hraniční. Oblast Ústí nad Orlicí a České Třebo-
vé je souměstím, které má přes 35 tisíc obyvatel, a proto bychom chtěli vytvořit ještě jeden 
očkovací tým s denní kapacitou okolo 100 očkovaných. Naším požadavkem na vznik nového 
očkovacího místa je minimálně 400 očkování týdně,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto 
chvíli řešíme zajištění obsazení lékaři a zdravotními sestrami v rámci jednoho tohoto týmu, 
komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí a další potřebné technické úpravy. Spuštění centra 
předpokládáme v květnu v návaznosti na dodávky vakcín,“ sdělil hejtman s tím, že další jed-
nání se uskuteční přímo na místě.
Administrativní a organizační stránku na místě by zajistilo město. „Jsme připraveni zajistit pra-
covníky, kteří by se starali o administrativní stránku očkovacího centra a pracovníky, kteří by 
přímo na místě zajistili komunikaci s očkovanými, jejich usazení a průchod samotným cent-
rem,“ uvedla starostka České Třebové Magdaléna Peterková.
Očkovací místo by se mělo nacházet v areálu VOŠ a SŠ technické, kterou zřizuje kraj. „Jako 
vhodný jsme identifikovali areál Na  Skalce a  jeho přízemní prostory, kde se nachází šatny 
a část učeben. Náklady na adaptaci tohoto prostoru jsou naprosto minimální a velmi snadno 
řešitelné i z hlediska epidemiologického a hygienického,“ uvedl ředitel školy Jan Kovář.

TZ Pardubický kraj, red

Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve  velkém sále kulturního centra dne 
19. dubna přítomní zastupitelé nejprve od-
souhlasili změnu v  jednacím řádu Zastupi-
telstva města Česká Třebová. Ta umožnila 
divákům z  domova sledovat poprvé přímý 
přenos jednání na platformě YouTube a v pří-
padě potřeby povoluje distanční formu celé-
ho jednání. 
Ve druhém bodu programu zastupitelé pro-
jednali celkem osm majetkových záležitostí. 
Schválení záměru privatizace bytového fon-
du v  čp. 1979–83 tzv. Jezevčík předcházela 
diskuse a vznesení dvou protinávrhů (Česká 
pirátská strana, Nestraníci), které požado-
valy přesnější odůvodnění slevy z  odhadní 
ceny. V  závěru jednání bylo doplněno, že 
odůvodnění slevy může být ještě upřesněno 
do smlouvy o prodeji, kterou bude společně 
se samotným prodej znovu schvalovat zastu-
pitelstvo. Více k  záměru privatizace najdete 
na straně 3. 
Poté byly odsouhlaseny dotace z  oblasti 
sportu, dotace ve výši 100 tisíc korun pro Na-
dační fond Jana Pernera a nominace na ceny 
města Kohout za rok 2020.
V závěru byli zastupitelé seznámeni s výsled-
ky šetření ve věci kácení v parku u kremato-
ria, více v samostatném článku na straně 3.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. Příští jednání zastu-
pitelstva města je naplánováno na 14. června 
2021.

red

NA PODZIM ZAČNE NA SILNICI II/315 DALŠÍ KRAJSKÁ INVESTICE

Poté, co byl v  loňském roce zmodernizován jedenáctikilometrový úsek z  Lanškrouna 
do Skuhrova za 150 milionů korun, bude se letos pokračovat ze Skuhrova až do Ústí nad Orli-
cí. „Na konci března jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby a předpokládáme, že 
bychom staveniště mohli předat na počátku září. Předpokládaná hodnota kompletní moder-
nizace tohoto sedmikilometrového úseku stavby před výběrovým řízením je 109,5 milionu 
korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

TZ Pardubický kraj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZAVÁDÍ NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM
Městský úřad Česká Třebová přistoupil ke  spuštění rezervačního systému, který umožní 
občanům objednat se na konkrétní čas za účelem vyřízení jednotlivých agend. V současné 
době probíhá zkušební provoz rezervačního systému, během kterého je možné se objednat 
na čtvrteční dopoledne za účelem vyřízení agend cestovních dokladů, občanských průkazů, 
výdeje řidičských průkazů a digitálních karet do tachografů, evidence vozidel a výdej rezi-
denčních parkovacích karet. 
Rezervační systém je přístupný z webu města www.ceska-trebova.cz. 
V průběhu května bude zkušební provoz vyhodnocen a na základě poznatků nastavena pra-
vidla pro provoz řádný, v rámci kterého bude rozšířen počet agend a časů, na které bude mož-
né se objednat. Systém po registraci občana automaticky upozorní na to, jaké dokumenty, 
doklady a případně jakou částku si s sebou na úřad za účelem vyřízení vybrané agendy vzít. 
Důvodem ke zřízení rezervačního systému byla snaha přiblížit se standardům moderní doby 
a zlepšení kvality služeb poskytovaných občanům.

Jiří Holý, mediální asistent města

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

Z jednání  
o očkovacím centru /  

foto: archiv Pardubický kraj
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
PROČ NEPRODÁVAT JEZEVČÍKA POD 
CENOU?

Na jednání ZM dne 19. 4. se projednával pro-
dej bytů v  domě č.p. 1979–1983, známém 
jako Jezevčík.
Jako zastupitelé za  Piráty jsme se na  zákla-
dě předložených materiálů rozhodli hlaso-
vat proti návrhu usnesení č. 3.01. Protože 
nechceme zpochybňovat příslib privatizace 
bytů v tomto domě, daný v minulosti obča-
nům předchozím vedením města, nejsme 
proti prodeji, i když bychom si dokázali před-
stavit lepší využití městského bytového fon-
du. I tak máme k prodeji konkrétní výhrady. 
K prodeji bytů je třeba přistupovat v souladu 
s  aktuálními zákony a  z  pozice zastupite-
le, který má odpovědnost za  hospodaření 
s městským majetkem.
Jako zastupitelé musíme ze zákona přistu-
povat k majetku obce s péčí řádného hospo-
dáře, a  proto považujeme slevu z  ceny sta-
novené znaleckým posudkem za  z  našeho 
pohledu nedostatečně odůvodněnou.
Tento náš názor podporuje i vyjádření v ma-
teriálech pro zastupitele k této věci.
Uvědomujeme si, že pro současné nájemní-
ky je tato situace nepříjemná. Oproti cenám 
bytů při privatizaci v minulosti jsou ceny vyš-
ší. I tak ceny stanovené odborným posudkem 
jsou nižší než ceny tržní. Též předkupní právo 
je pro nájemníky jistým druhem výhody.
Především však prostředky ztracené poskyt-
nutím slevy v řádu desítek milionů několika 
desítkám nájemníků budou chybět v rozpoč-
tu města při zajištění služeb všem občanům.
A to i s ohledem na majetkoprávní a trestně-
právní odpovědnost zastupitelů nechceme 
připustit.

Jiří Ducháček, zastupitel za Českou pirátskou stranu

ZASTUPITELÉ DALI ZELENOU ZÁMĚRU PRIVATIZACE  
BYTOVÉHO SOUBORU JEZEVČÍK ČP. 1979–1983
Příprava privatizace domu čp. 1979–1983 na Trávníku v České Třebové byla zahájena na zá-
kladě usnesení zastupitelstva města ze dne 17. 2. 2020. V rámci příprav byl proveden výmaz 
zástavního práva z předmětných bytových domů, čímž došlo k jejich splynutí se stavebními 
pozemky a za účelem objektivního zjištění obvyklých cen znaleckým posudkem, byl objed-
nán znalecký posudek, který ve výsledku stanovuje obvyklou jednotkovou cenu pro jednotli-
vé byty v rozmezí od 23.000 Kč do 24.900 Kč za m2. Následovala jednání mezi zástupci vedení 
města a privatizanty.
Kupní cena byla oproti ceně obvyklé snížena pro budoucího nabyvatele s  přihlédnutím 
k tomu, že se jedná o prodej bytů obsazených, ve velkém množství a krátkém čase a vzhledem 
ke schváleným podstatným podmínkám prodeje je významně snížen prostor pro spekulaci 
s převáděným majetkem a rovněž jsou oproti předchozím privatizačním etapám významně 
sníženy administrativní náklady na straně města. V úvahu byla vzata i probíhající pandemie 
s jejími mnohačetnými důsledky. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí, že navržená kup-
ní cena za privatizované nemovitosti v celkové výši 77.555.768 Kč je nižší než cena v místě 
a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem na částku 113.355.215. Cílem privatizace je 
naplnění předchozích privatizačních příslibů, posílení rozpočtu města v roce 2021 a vytvo-
ření rezervy finančních prostředků pro rozvoj bydlení v České Třebové v nejbližších letech. 
Zastupitelstvo města Česká Třebová tak na  svém dubnovém jednání schválilo záměr 
prodeje pozemků: 
• stpč. 3505, jehož součástí je budova čp. 1983, objekt k bydlení, za cenu 16.248.771 Kč, 
• stpč. 3506, jehož součástí je budova čp. 1982, objekt k bydlení, za cenu 15.203.470 Kč, 
• stpč. 3507, jehož součástí je budova čp. 1981, objekt k bydlení, za cenu 15.311.083 Kč, 
• stpč. 3508, jehož součástí je budova čp. 1980, objekt k bydlení, za cenu 14.723.112 Kč, 
• stpč. 3509, jehož součástí je budova čp. 1979, objekt k bydlení, za cenu 16.069.332 Kč, vše 

v obci a katastrálním území Česká Třebová. 
Na  základě usnesení zastupitelstva bude při výběru nabyvatele upřednostněna právnická 
osoba tvořená výlučně stávajícími nájemníky, která odkoupí všechny nabízené nemovitosti. 
Tato právnická osoba se v kupní smlouvě zaváže pro případ, že dojde k převodu bytu (člen-
ského podílu) v době kratší než pět let od privatizace, že doplatí městu Česká Třebová slevu 
na kupní ceně za konkrétní byt. Kupní cena bude splacena na účet města do 15. 12. 2021. 
Převod nemovitostí bude uskutečněn po úplném zaplacení kupní ceny. 

Jiří Holý, mediální asistent města

PARK U KREMATORIA BYL OPĚT JEDNÍM Z TÉMAT JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na únorovém jednání zastupitelstva bylo na návrh starostky města schváleno rozhodnutí po-
věřit kontrolní výbor zastupitelstva prošetřením kroků městského úřadu a vedení města v zá-
ležitosti nedávného kácení v parku u krematoria. Odboru životního prostředí byl pak uložen 
úkol připravit plán letošních úprav v parku, který bude následně předložen široké veřejnosti. 
Celou záležitostí se rovněž zabývala Česká inspekce životního prostředí a Odbor životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Dle sdělení inspekce byly předmětem šetření úkony předcházející kontrole provedené 
na místě dne 26. 2. 2021. Šetřením bylo zjištěno, že kácení dřevin na uvedené lokalitě, realizo-
vané městem Česká Třebová v rámci projektu revitalizace parku, bylo provedeno na základě 
pravomocných rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody po vyhodnocení funkčního 
a estetického významu každé jednotlivé dřeviny. ČIŽP tak nezjistila žádné porušení zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ani žádné jiné pochybení ze strany města. Zákonnost postupu 
byla přezkoumána také Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardu-
bického kraje, který ve  svém sdělení uvádí, že v  postupu Městského úřadu Česká Třebová 
neshledal nezákonný postup. Kontrolní výbor na základě svého zkoumání dospěl k závěru, 
že všechny úpravy v parku u krematoria proběhly na základě Radou města Česká Třebová 
řádně schválených materiálů. Zastupitelé svým usnesením vzali všechny zmíněné informace 
na vědomí. 
Zastupitelstvu města byly rovněž na základě úkolu uloženého starostkou města předloženy 
předpokládané úpravy parku u krematoria v  letošním a příštím roce. V  rámci této zakázky 
Park u krematoria v České Třebové – pěstební opatření – 1. etapa v lokalitě probíhalo kácení 
a ošetření jednotlivých dřevin. Dále byl proveden úklid vytěžené dřevní hmoty z parkoviště 
i plochy parku a naštěpkování větví. V časovém rozmezí od dubna do května dojde k odstra-
nění veškerých pařezů po kácených dřevinách frézováním pod úroveň terénu. Povrch terénu 
nad vyfrézovanými pařezy bude následně upraven tak, aby jej bylo možno zatravnit či jinak 
využít. Rovněž zde dojde k dosypání zeminy a urovnání jejího povrchu a k zajištění úklidu 
plochy ke dni předání díla objednatelem. Ještě v prvním pololetí tohoto roku dojde ke kulti-
vaci trávníkové plochy parku v celé její ploše. Ve druhém pololetí pak bude zajištěna náhradní 
výsadba dřevin, která byla za pokácené dřeviny uložena. Celkem bude nově vysazeno 9 jeh-
ličnatých a 9 listnatých dřevin. Dále dojde k úpravě ploch navazujících na objekt krematoria 
a na základě znaleckého posudku budou dodatečně pokáceny dvě dřeviny. V průběhu roku 
2022 lze předpokládat realizaci dalších prací, popřípadě investic v návaznosti na rozhodnutí 

v orgánech města a v závislosti na schválený 
rozpočet pro rok 2022. Počítá se také s výsad-
bou živého plotu podél části plotů u  rodin-
ných domů v  ulici Na  Slunečné a  výsadbou 
podél ulice Hřbitovní za  stávajícím živým 
plotem.

Jiří Holý, mediální asistent města

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA BYLA 
DOPLNĚNA O MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ

Již v minulém roce byla na městském webu 
zveřejněna ucelená virtuální prohlídka, která 
kromě impozantních pohledů z  ptačí per-
spektivy nabízela také možnost prohlédnout 
si architektonické dominanty České Třebové. 
Letos na přelomu zimy a jara byla prohlídka 
rozšířena také o  městská sportoviště. Kon-
krétně se jedná o  sjezdovku Peklák, zimní 
stadion a krytý plavecký bazén. Doufejme, že 
veřejnost bude moci tato sportoviště již brzy 
navštívit také osobně. V  průběhu letošního 
roku bude virtuální prohlídka pravděpodob-
ně doplněna o další zajímavá místa v našem 
městě a jeho okolí, jako je například pravěká 
osada Křivolík.  

Jiří Holý, mediální asistent města
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PRACUJE SE NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  
KE ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉ WC V JAVORCE 
Městský park Javorka je častým cílem občanů našeho města, kteří sem míří za odpočinkem 
i kulturním vyžitím, o které se zde v průběhu letních měsíců stará kulturní centrum. I z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno ke krokům, které si kladou za cíl zřídit v parku veřejné WC. Jako 
nejvhodnější lokalita za  tímto účelem byla vytipována část Javorky přiléhající ke  středisku 
údržby veřejné zeleně městské společnosti Eko Bi s.r.o., které se nachází přibližně v polovině 
parku. Aktuálně je za  tímto účelem připravována projektová dokumentace, která by měla 
být dokončena do konce května. Pokud to finanční podmínky dovolí, může samotná stavba 
započít ještě v průběhu letošního roku. 

Jiří Holý, mediální asistent města

PRVNÍ MĚŘENÝ ÚSEK BY MOHL V ČESKÉ TŘEBOVÉ VZNIKNOUT JIŽ V LETOŠNÍM ROCE

Již v  minulosti byla veřejnost informována, že v  České Třebové byly vytipovány tři lokality 
pro úsekové měření. Konkrétně se jedná o  úseky na  hlavní silnici v  blízkosti sídliště Křib, 
ZŠ Ústecká a  v  ulici Dr.  E. Beneše. Právě úsek v  ulici Moravská u  sídliště Křib byl Dopravní 
komisí Rady města Česká Třebová doporučen jako první úsek, kde bude měření zavedeno. 
Za tímto účelem již probíhá příprava projektové dokumentace, která zahrnuje také zavedení 
detekce jízdy na červenou na světelné křižovatce mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Ústec-
ká. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě požadavku městské policie a vedení základní 
školy. Pokud tomu finanční situace dovolí, mohou úsekové měření na Křibu a detekce jízdy 
na červenou v ulici Ústecká začít přispívat k bezpečnému pohybu po České Třebové již v le-
tošním roce. 

Jiří Holý, mediální asistent města

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ HLEDÁ SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ 
NÁSLEDUJÍCÍCH NEMOVITOSTÍ V LOKALITĚ HORY
•  bývalé věže rozhodčích Na Horách, tj. stavby obč. vyb. čp. 2176 na stpč. 4880
•  bývalých „kramářských bud“, tj. budovy bez čp/če na stpč. 3735,
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
Náměty a nabídky adresujte odboru majetku města do konce června 2021. 
E-mailová adresa: epodatelna@ceska-trebova.cz.

Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města

KONZULTACE STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ 
S MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM  
BUDOU OBNOVENY

Vzhledem k  ukončení nouzového stavu 
na  území České republiky bylo přistoupe-
no k  obnově dočasně zrušených konzultací 
stavebních záměrů s městským architektem 
Ing. arch. Martinem Hájkem ještě před podá-
ním žádosti o vydání územního rozhodnutí. 
Konzultace budou od  12. května probíhat 
každou druhou středu v  měsíci (kromě let-
ních prázdnin) od  13:00 do  14:30 v  jednací 
místnosti oddělení správních činností (vstup 
přes kancelář č. dveří 210 „občanské průkazy, 
cestovní doklady“).

Jiří Holý, mediální asistent města

NABÍDKA RESPIRÁTORŮ FFP2  
PRO OSOBY V HMOTNÉ NOUZI

Město Česká Třebová obdrželo za účelem dis-
tribuce mezi osoby v hmotné nouzi od Potra-
vinové banky Pardubice celkem 2  250 kusů 
respirátorů FFP2. Tyto respirátory budou 
vydávány do  vyčerpání zásob od  pondělí 
19. 4. 2020 v hlavní budově MěÚ na Starém 
náměstí, v  kanceláři č. 010 v  přízemí vedle 
podatelny.
Výdej bude probíhat v  provozní době 
MěÚ. Respirátory budou přidělovány v  po-
čtu 10 kusů na jednu osobu, která se prokáže 
oznámením o přiznání dávek hmotné nouze 
nebo potvrzením úřadu práce, že je osoba 
klientem pomoci v hmotné nouzi.

VZPOMÍNKA NA DONA MAURO RADICE

Vážení občané, se zármutkem Vám ozna-
mujeme, že ve  středu 7. dubna zemřel řím-
skokatolický kněz Don Mauro Radice z part-
nerského města Agrate Brianza. Stalo se tak 
po měsíčním boji s onemocněním covid-19. 
Se zlomeným srdcem na  Dona vzpomínají 
nejenom obyvatelé Agrate, ale také všichni, 
kteří měli tu čest ho poznat v  rámci družby 
našich partnerských měst. 
Čest jeho památce.

Jiří Holý, mediální asistent města

STAVBA NOVÉHO PARKOVIŠTĚ 
U BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
NA LHOTCE SE BLÍŽÍ KE KONCI

Již od  měsíce března vzniká v  blízkosti tý-
denního stacionáře a  bývalé základní školy 
na Lhotce nové parkoviště, které by po svém 
předpokládaném zhotovení na konci dubna 
mělo sloužit právě výše zmíněným institu-
cím. Budova bývalé základní školy je mo-
mentálně využívána jako dočasné útočiště 
dětí z  MŠ U  Koupaliště, kde probíhá rekon-
strukce. Od  1. září pak bude tato budova 
pronajímána soukromé ZŠ Na  rovině. Také 
klienti týdenního stacionáře jistě nová par-
kovací místa ocení, obzvláště pokud zváží-
me, že celkem tři z devíti budou určena pro 
stání invalidům. Podle smlouvy o dílo je cena 
celé investiční akce, která bude komplet-
ně hrazena z  městského rozpočtu, celkem 
540 000 Kč. 

Jiří Holý, mediální asistent města

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz 

Pardubický kraj
Další zprávy na webu pardubickykraj.cz.

Don Mauro Radice z partnerského města Agrate Brianza
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ZMĚNY V ZAJIŠŤOVÁNÍ NÁKUPŮ  
PRO SENIORY A OSOBY V KARANTÉNĚ

Vzhledem k  ukončení nouzového stavu 
nebude Český červený kříž od  poloviny 
dubna nadále zajišťovat nákupy potravin 
pro seniory, ale pouze pro osoby v karanté-
ně. Za  tímto účelem je dále ve  všední dny 
od 8 do 10 hodin aktivní linka 465 500 139. 
Nákup vám bude dovezen v  pracovní dny 
mezi 14. až 18. hodinou.
Senioři, kteří mají zájem o  zajištění nákupů, 
mohou kontaktovat Senior dopravu na  tel. 
728  417  506 a  pečovatelskou službu na  tel. 
736 520 001.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V KVĚTNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

70 let
Ing. Dušek Vladimír 1. 5. 1951 Česká Třebová
Hýblová Ludmila 4. 5. 1951 Česká Třebová
Kovářová Jaroslava 8. 5. 1951 Česká Třebová
Linhartová Marie 10. 5. 1951 Česká Třebová
Myška Stanislav 15. 5. 1951 Parník
Hurt Zdeněk 23. 5. 1951 Kozlov
Karlíčková Marie 26. 5. 1951 Česká Třebová

75 let
Plívová Anna 1. 5. 1946 Česká Třebová
Leksová Ludmila 4. 5. 1946 Parník
Hájek Bořivoj 14. 5. 1946 Česká Třebová
Mareš Bohumil 14. 5. 1946 Parník
Hildebrand Pavel 18. 5. 1946 Česká Třebová
Mikešová Zdeňka 24. 5. 1946 Česká Třebová
Hevera Jiří 29. 5. 1946 Česká Třebová

80 let
Křivanová Irena 7. 5. 1941 Česká Třebová
Kohoutek Oldřich 15. 5. 1941 Česká Třebová
Matějka Rudolf 19. 5. 1941 Česká Třebová

85 let
Langová Jaroslava 4. 5. 1936 Česká Třebová
Hýbl Lubomír 18. 5. 1936 Česká Třebová

91 let
Vaňousová Jarmila 20. 5. 1930 Česká Třebová
Pechová Miloslava 23. 5. 1930 Česká Třebová

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

93 let
Krása Jindřich 13. 5. 1928 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

ZPRÁVY Z LINKY 156
UŽ JE TO DOMA NEBAVILO

Dne 3. 3. 2021 v 15:50 hodin vyjela hlídka MP 
k  chatě SDH Parník U  Floriána, kde skupina 
občanů topila oheň a opékala vuřty. Na mís-
tě bylo zjištěno porušení nařízení vlády. Oheň 
byl uhašen a věc vyřízena na místě.

NERESPEKTOVALI ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

Dne 7. 3. 2021 v 0:30 hodin vyjela hlídka MP 
na oznámení do parku Javorka, kde se u are-
álu firmy Eko Bi zdržovala mládež, ačkoliv 
v  té době platil zákaz vycházení. Vzhledem 
k tomu, že věc nebylo možné vyřídit na mís-
tě, byla po  zadokumentování předána pří-
slušnému správnímu orgánu.

OBLÍBILA SI DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

Dne 15. 3. 2021 v  11:10 hodin vyjela hlídka 
MP do  drogerie na  ulici Dr.  E. Beneše, kde 
byla přistižena zákaznice při krádeži zboží. 
Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o O. F., 
která odcizila krém Nivea. Šetřením bylo dále 
zjištěno, že její návštěva v této prodejně ne-
byla první. Přiznala, že zde byla nakupovat 
i dne 4. 3. 2021 a při nákupu zde odcizila zbo-
ží v hodnotě 1 500 Kč. Odcizené zboží uhradi-
la a za své jednání byla na místě odměněna 
v příkazním řízení.

PŘED JÍZDOU SE POSILNIL ALKOHOLEM

Dne 27. 3. 2021 ve 20:59 hodin si všimla hlíd-
ka MP při kontrole ulice Litomyšlská nestan-
dardně se pohybujícího osobního vozidla 
zn. Ford Focus. Vozidlo bylo hlídkou MP za-
staveno a při kontrole bylo zjištěno, že řidič 
se před jízdou posilnil alkoholickými nápoji. 
Na  místo byla přivolána hlídka Policie ČR, 
která si věc na místě převzala.

SRNEC UVÍZL V BRANCE PLOTU

Dne 29. 3. 2021 v  11:43 hodin vyjela hlídka 
MP na  kuriózní oznámení na  ulici Husova, 
kde po  příjezdu na  místo spatřila v  brance 
plotu zaklíněného srnce, který se nemohl ze 
zajetí sám uvolnit. Na místo byl přivolán my-
slivecký hospodář. Případ měl šťastný konec, 
neboť se podařilo srnce bez zranění z nedob-
rovolného zajetí vyprostit. 

POŠKODIL PLOT A UJEL

Dne 29. 3. 2021 ve 13:03 hodin bylo oznáme-
no na služebnu MP v České Třebové, že na uli-
ci Husova projíždějící nákladní automobil po-
škodil dřevěný plot a pokračoval v jízdě dále. 
Na místo vyjela hlídka MP. Poškozený hlídce 
uvedl, že vozidlo odjelo směrem k supermar-
ketu Kaufland. Na  základě kamerového sys-
tému bylo vozidlo dohledáno a následně věc 
předána Polici ČR k dalšímu opatření.

HASILI HOŘÍCÍ KONTEJNER

Dne 31. 3. 2021 ve  20:28 hodin vyjela hlíd-
ka MP na  oznámení k  hořícímu kontejne-
ru na  ulici U Teplárny. Po  příjezdu na  místo 
hlídka zjistila hořící kontejner, proto použila 
hasicí přístroj ze služebního vozidla a požár 
kontejneru zlikvidovala ještě před příjezdem 
HZS. 

Petr Vencl, velitel městské policie

JARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ POKRAČUJE

Až do 4. června může široká veřejnost na e-mail foto.soutez@ceska-trebova.cz zasílat své fo-
tografie České Třebové a jejího okolí v jarním období. 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 karta Eko Bi s.r.o. nabitou v hodnotě 500 Kč, oba dva svaz-
ky 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.          Jiří Holý, mediální asistent města

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

OPRAVA

V  minulém čísle Českotřebovského zpravo-
daje bylo chybně uvedeno jméno fotografa 
pro kozlovskou kroniku, správně Jiří Jindra 
starší. Omlouváme se za chybu.

Marie Rousková
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MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ PODPORUJE MÍSTNÍ PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

Vzhledem k současné situaci nabízí město Česká Třebová v Českotřebovském zpravodaji in-
zerci zdarma pro místní podnikatele a živnostníky.
Pro květnové, červnové a červencové vydání vyhradíme v každém vydání až tři strany na in-
zerci.
Uzávěrka pro příjem inzercí zdarma je vždy 14. den v měsíci duben, květen, červen.
Hotový inzerát zašlete na adresu redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz. V objednávce inzerce 
uveďte, že chcete využít nabídky inzerce zdarma, a vyplňte kompletní fakturační údaje pro 
kontrolu. Objednávku vyplníte na www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Inzerent souhlasí také s případným zveřejněním inzerátu na facebookovém profilu města.

Podmínky inzerce zdarma v Českotřebovském zpravodaji
a) rozměr inzerátu je 62 × 86 mm (šířka × výška), typ B, a musí být v souladu s požadavky 
na standardní inzerci,
b) tato inzerce bude zcela zdarma poskytnuta pouze fyzickým či právnickým osobám, které 
mají trvalé bydliště či sídlo v České Třebové nebo podnikají v České Třebové,
c) na  otištění inzerce není v  souladu se statutem zpravodaje nárok, do  tisku budou inze-
ráty dávány podle pořadí, v  jakém je občané společně s  objednávkou pošlou na  e-mail: 
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz, není možné požadovat rezervaci místa,
d) každá osoba či subjekt může využít této nabídky pouze jednou, v případě nejasností roz-
hoduje o otištění či neotištění redakce zpravodaje,
e) nabídka se nevztahuje na kulturní, společenské či sportovní akce,
f ) není možné zdarma otisknout nabídku zaměstnání.

red

NOVÉ INFORMACE ČSÚ 
KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
2021
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem 
o  půlnoci z  26. na  27. 3. online sčítáním. 
Z důvodů epidemické situace byla možnost 
sečíst se online prodloužena do  11. 5. Elek-
tronický sčítací formulář naleznete na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci 
Sčítání21, která je dostupná v  Google Play 
i  App Store. Online formulář můžete jedno-
duše a  bezpečně vyplnit z  pohodlí domova 
i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná 
o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné. 

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021 
Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-
nost od  17. 4. do  11. 5. vyplnit a  odevzdat 
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci za-
jišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnan-
ci České pošty, příp. Českého statistického 
úřadu. Vzhledem k  současné epidemické 
situaci upravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou 
poštou distribuci a sběr listinných formulářů 
tak, že při nich dojde k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři 
a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu 
s  odpovědní obálkou do  domácností bude 
probíhat podobně, jako nyní probíhá dor-
učování doporučených poštovních zásilek, 
při dodržování přísných hygienických pra-
videl (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt 
primárně venku, minimalizace doby kontak-
tu). Sčítací komisaři budou také pravidelně 
testováni na  koronavirus. Z  epidemických 
důvodů však nebudou pomáhat s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby se můžete 
obrátit na infolinku 253 253 683, napsat do-
taz na  e-mail dotazy@scitani.cz nebo chat-
bota a online chat virtuální poradny na webu 
scitani.cz a  v  elektronickém formuláři. Vypl-
něné formuláře bude možné zdarma odeslat 

v  odpovědní obálce prostřednictvím schrá-
nek České pošty nebo odevzdat na kontakt-
ních místech sčítání (viz dále). Na  kontakt-
ních místech sčítání bude možné si formulář 
i vyzvednout. I po obdržení listinného formu-
láře bude stále platit možnost využít praktič-
tější i jednodušší online způsob sečtení. 
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k  rozhodnému okamžiku trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů 
na  území ČR. Sečíst se musí každá taková 
osoba, bez ohledu na  místo skutečného 
pobytu, věk, svéprávnost a  zdravotní stav. 
Za  osoby mladší 18 let, osoby omezené 
ve  svéprávnosti a  podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo 
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i ci-
zinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátko-
dobým pobytem do 90 dnů.
Veškeré informace o  sčítání naleznete 
na webu www.scitani.cz.

INZERCE ZDARMA
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Přijímáme děti od 5 let. Přihlášku podávejte 
online na www.zusct.cz. Tel. 465 531 056.

Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech
Hudební 
• klavír, varhany, el. klávesy, akordeon, hou-

sle, viola, violoncello, kytara, el. kytara, el. 
baskytara, kontrabas, zobcová flétna, příč-
ná flétna, klarinet, saxofon, trubka, hoboj, 
fagot, trombon, lesní roh, bicí, cembalo, 
zpěv

Taneční
• klasické a moderní tance

Výtvarný
• plošná a prostorová tvorba, keramika

Literárně dramatický
• dramatická průprava, dramatika a  sloves-

nost, divadelní tvorba, přednes

Bližší informace ohledně přijímacího řízení 
budou upřesněny dle vývoje epidemiologic-
ké situace. Těšíme se na Vás!

Jarmila Holcová, ředitelka ZUŠ Česká Třebová
TANEČNÍ ŠKOLA – ONLINE SOUTĚŽE – POKRAČUJEME
O víkendu 2.–4. 4. se konalo otevřené mistrovství České republiky Taneční skupiny roku v dis-
ciplínách streetdance, moderndance a discodance pro kategorie sólo a duo. Po mistrovských 
soutěžích CDO je TSR další organizací, která se do organizování tanečních online soutěží pus-
tila. Českou Třebovou reprezentovalo 34 tanečníků. Z celé České republiky i Slovenska v sou-
těži bojovalo o tituly přes 800 tanečníků. Tři dny hodnotila mezinárodní porota taneční videa. 
Taneční škola vybojovala tři velmi cenné tituly. Za  hiphop duo získala Andělka Linhartová 
a Martin Prossa titul Mistrů republiky a Martin Prossa se stal i prvním vicemistrem v kategorii 
hiphop sólo. Na místě třetím a s titulem druhého vicemistra skončila Kamila Škrabálková a To-
máš Kalousek (hiphop duo). Dařilo se ale i dalším tanečníkům a k titulům přibyly i medaile: 
1× stříbrná, 3× bronzová a dvě cenná 4. místa. Celkově se nám do finále soutěže probojovalo 
14 tanečníků.

Medailová umístění v kategorii hiphop:
1. místo – Andělka Linhartová, Martin Prossa (mistři), 2. místo – Martin Prossa (1. vicemistr), 
3. místo – Kamila Škrabálková, Tomáš Kalousek (2. vicemistři), 2. místo – Monika Sirová, Te-
reza Skalická, 3. místo – Anežka Kalábová, Natálie Fišarová, 3. místo – Eliška Konkolová, Nela 
Motlová

Medailová umístění v kategorii moderndance:
3. místo – Barbora Doležalová, Elen Balážová

Účast ve finále (bez medailového umístění):
Sofie Horská (hiphop sólo), Eliška Konkolová (hiphop sólo), Ema Jiroušková (hiphop sólo), 
Daniela Honlová (hiphop sólo), Tomáš Kalousek (hiphop sólo), Eliška Ježová a Ema Jiroušková 
(hiphop duo), Lenka Špajsová (hiphop sólo).

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

DĚTSKÝ DEN S OTÉČKEM
Florbalový klub Orlicko-Třebovsko Vás srdeč-
ně zve na  víkendové Dětské dny plné her 
a zábavy v České Třebové a v Ústí nad Orlicí.
Akce proběhne v sobotu 19. 6. 2021 v areálu 
Gymnázia Česká Třebová od 13:00 do 19:00 
a v neděli 20. 6. 2021 v parku Kociánka v Ústí 
nad Orlicí rovněž v  čase od  13:00 do  19:00. 
Zde na  vás bude čekat plno sportovních 
stanovišť, zajištěn bude stánek s  občerstve-
ním, hudba, opékání buřtů a  samozřejmě 
se s  vámi potká i  náš klubový maskot Teo. 
Za splnění všech stanovišť budete odměně-
ni, takže domů odejdete s odměnou a plno 
zážitky!
Dále se na místě budete moci zapojit do pro-
jektu „OT DNA pomáhá“ a  zaregistrovat se 
jako dárci kostní dřeně, dárci krve nebo plaz-
my a  pomoci tak lidem, kteří pomoc potře-
bují. Více informací na místě.
Vstup zdarma. Těšíme se na Vás!
Akce může být zrušena na  základě aktuál-
ních vládních nařízení.

Lucie Fárníková, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

Maskot Teo

http://www.zusct.cz/
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MŠ Habrmanova
Božena Fišerová
Paní učitelka Božena Fiše-
rová je učitelkou mateř-
ské školy již 41 let s praxí. 
Ve  školce MŠ Habrmano-
va pracuje 32 let. Jako ko-
legyně paní ředitelky 
Hany Najmanové je veli-
ce vitální, pracovitá, ka-
marádská, skromná, obětavá a  odpovědná. 
Ostatním kolegyním nikdy pomoc ani radu 
neodmítne. Vždy je vstřícná a  usměvavá. 
Svou třídu pejsků vede svědomitě. Děti mají 
paní učitelku Boženku velice rády a  těší se 
na ni. Svým vedením a nabídkou různých ná-
padů a aktivit si děti denně získává. 

ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS 2021
Podobně jako v minulém roce, ani letos nebylo z důvodu vládních nařízení v souvislosti s epidemiologickou situací možné předat ocenění 
Českotřebovský Ámos v Den učitelů, kterým je 28. březen. Z tohoto důvodu bylo opět přistoupenou ke zveřejnění krátkých medailonků oce-
něných v Českotřebovském zpravodaji. Cena je udělována jednou ročně zvlášť pro jednoho pedagoga nebo jednoho bývalého pedagoga, 
který působí, nebo působil ve škole, případně školském zařízení ve města Česká Třebová. Cena je udílena dle radou města schváleného Sta-
tutu ceny Českotřebovský Ámos.                 Jiří Holý, mediální asistent města

MŠ a ZŠ Na rovině
Mgr. Jana Chaloupková
Paní Chaloupková je učitelka s velkým srdcem. Pomáhá dětem s ne-
snadnými situacemi. Jako speciální pedagožka působí zároveň jako 
školní psycholog. Její práce napomáhá rodičům rozklíčovat někte-
ré složitější situace vývoje jejich dětí ve škole. Přesahově se zajímá 
o rozvoj školy a je nezištnou spolupracovnicí při vývoji edukativních 
metod, které jsou při práci s  dětmi nedílnou součástí výuky v  naší 
škole. Ve školství pracuje již 11. rokem, se školou Na rovině v České 
Třebové navázala spolupráci před 7 lety. Paní Chaloupková pracuje 
na  rozšíření kapacity školy o  druhý stupeň, aktivně pracuje ve  funkci předsedkyně spolku 
RUKA 8, z.s., který zajišťuje kompletní infrastrukturu naší školy v České Třebové. Je iniciátor-
kou vzniku Montessori Mateřské školy Na rovině v České Třebové se sídlem ve zrekonstruo-
vané bývalé Základní škole na Lhotce čp. 98. Na  její nominaci se letos shodli jednoznačně 
pedagogové a děti Základní školy Na rovině v České Třebové. 

MŠ U Koupaliště 
Bc. Andrea Tenenková, DiS.
Andrea Tenenková je ote-
vřená, pracovitá, vstříc-
ná a  empatická učitelka. 
Svým elánem umí moti-
vovat ostatní k  týmové 
práci. Do kolektivu vnesla 
nové poznatky a  podně-
ty k práci. Je činná i mimo 
pracoviště MŠ. Od  roku 
2016 je zapojena v  MAS 
Orlicko, kde je členem Řídícího výboru, čle-
nem Řídící skupiny a  členem Pracovní sku-
piny pro rozvoj matematické gramotnosti. 
Spolu s ředitelkou školy spolupracuje na pro-
jektu Šablony I. a  II. Vzhledem k vrozenému 
optimismu je dobrou duší celého kolektivu. 

MŠ U Stadionu
Ludmila Pechancová
Paní ředitelka Ludmila Pechancová si tuto cenu vysloužila za svoji 
píli. Je nejvhodnější kandidátka z  kolektivu MŠ U  Stadionu. Dlou-
holetá učitelka s mnoha zkušenostmi v oboru pedagogiky, mnoha 
životními zkušenostmi, dobrými nápady, a  to vše se snaží předat 
mladším učitelkám a  vést je správným směrem. Její zkušenosti se 
též promítají do práce ředitelky. Je obětavá a prací v mateřské škole 
v podstatě žije. Je tím nejlepším vzorem pro ostatní pracovníky, kdy 
zvládá vést MŠ nejlépe, jak umí, a zároveň stíhá práci u dětí. I přes 
velmi nelehké období pandemie a přestavby MŠ, ve kterém se musela potýkat s novými vý-
zvami a všechny otázky končily u ní, se vždy ráda vrací k dětem a práci s nimi. Vyniká vždy 
profesionální prací a je tak motivací pro ostatní učitelky. Její schopnost vše promýšlet a dob-
ře zorganizovat přispěla k hladkému přestěhování do dočasné budovy i rozdělení úkolů pro 
bezproblémový průběh. Vždy je připravena poradit a přispět svou zkušeností a empatickou 
podporou. Její vytrvalost a odhodlání vše dotáhnout do konce a ke spokojenosti dětí, rodičů 
i personálu jsou důvody, proč si jistě ocenění Českotřebovský Ámos zaslouží. 

MŠ Vinohrady 
Jana Herynková
Paní Herynková ukon-
čila studium SPgŠ 
v  Litomyšli maturitou 
v  roce 1985. V  mateř-
ské škole Vinohrady 
působí od  roku 1996. 
Má ráda hudbu, svo-
ji dovednost ve  hře 
na flétnu využila v kroužku „Zdravé pískání“, 
který dlouhé roky vedla. Od roku 2008 půso-
bila ve funkci ekonomické zástupkyně. V září 
2016 nastoupila na  pozici ředitelky, kterou 
vykonává doposud. Začátek funkčního ob-
dobí byl ztížen přiřazením nové třídy na od-
loučením pracovišti. Toto rozšíření MŠ bylo 
náročné po administrativní, personální i eko-
nomické stránce. Naše paní ředitelka svým 
přístupem velkým podílem přispěla k  dneš-
nímu bezproblémovému provozu této tří-
dy. V současné nelehké době řeší stále nové 
a nové situace a s tím spojené problémy vel-
mi profesionálně a hlavně lidsky. 

ZŠ Habrmanova 
Mgr. Alena Brtníčková
Paní Mgr. Alena Brtníčková pochází z Moravy, kde také vystudovala 
obor Učitelství přírodopisu a výchovy ke zdraví na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Absolvovala v roce 2016 a v tom samém roce nastou-
pila jako učitelka na své první působiště ve Vyškově. Do České Třebo-
vé se přistěhovala v roce 2019 a od prvního srpna toho roku se stala 
učitelkou výchovy ke zdraví a anglického jazyka na ZŠ Habrmanova. 
Práce s dětmi ji velmi baví, vytvořila si s nimi pěkný vztah, a i přes své 
mládí je pro ně autoritou. V tomto roce se stala třídní učitelkou v 6. C, 
kde musela v nelehké době uzavření škol řešit potíže distanční výuky. Paní učitelka má přátel-
skou povahu, je velmi kreativní a komunikativní, zároveň empatická. Toto jistě byly důvody, 
proč ji žáci školy zvolili vítězkou ankety Českotřebovský Ámos pro rok 2021. 

ZŠ Nádražní 
Mgr. Ilona Pospíšilová
Ilona Pospíšilová působí na ZŠ Nádražní od školního roku 1982/1983 
(39 let) jako učitelka českého jazyka, dějepisu a příležitostně i těles-
né výchovy (dříve). Pozitivně ovlivnila několik generací žáků, na kte-
ré působila především svojí nevyčerpatelnou energií, přímočarostí, 
objektivností a velkou empatií. Žáky vždy dokázala výborně připra-
vit k budoucímu studiu či přijímacím zkouškám. Je též schopnou or-
ganizátorkou, čehož vedení školy využívá na její pozici předsedkyně 
předmětové komise dějepisu, a  zároveň je spolehlivou správkyní 
sborovny 2. stupně. Zadané úkoly plní vždy velmi rychle a efektivně. Pro tyto vlastnosti je 
velmi oblíbená v kolektivu pedagogů naší školy. V neposlední řadě si tuto nominaci zaslouží 
za zvládnutí on-line výuky, která byla zpočátku její „noční můrou“, ale s podporou mladších 
kolegyň tuto překážku zdolala na výbornou!



9

KULTURA A SPOLEČNOST / KVĚTEN 2021

DDM Kamarád
Mgr. Petra Štanclová
Paní Petra Štanclová již celé čtvrt století je neodmyslitelnou součástí 
Domu dětí a mládeže Kamarád. Do roku 2002 zde pracovala na plný 
úvazek, poté spolupráce pokračovala při vedení zájmových kroužků. 
V roce 1997 založila Divadelní kroužek, který se daří úspěšně reali-
zovat až do současnosti. Má za sebou dvacet dětských divadelních 
představení, které se pyšní obrovským úspěchem. Divadelnímu 
kroužku se podařilo umístit v soutěži Eduard, kdy byl vybrán z 50 při-
hlášených souborů k vystoupení na malé scéně Hudebního divadla 
Karlín. Paní Štanclová svou práci dělá srdcem a  je na první pohled 
zřejmé, že je i jejím obrovským koníčkem. Je jednou z mála osob, kte-
rá jde do všeho s nadšením, zápalem a pořádnou dávkou optimismu. 

ZUŠ Česká Třebová 
František Kajetán Zedínek, in memoriam
František Kajetán Zedínek byl vzácný spravedlivý člověk, vyučoval nejen hudebnímu umě-
ní, ale také lásce k  hudbě. Na  českotřebovské Základní umělecké škole působil v  letech 
1953–2017, tedy 64 let. Vyučoval hru na  klavír a  hudební nauku, vedl pěvecký sbor a  řídil 
školní orchestr. Napsal a knižně vydal svou vlastní metodiku výuky hudební teorie, vytvářel 
nejrůznější učební pomůcky, aby žáci lépe pochopili hudební teorii a vytvořili si k ní kladný 
vztah. Významná byla jeho skladatelská činnost, je autorem více než dvou set skladeb. Řadu 
děl do dnešních dnů uvádějí nejen žáci ZUŠ Česká Třebová, ale také amatérské i profesionální 
soubory a orchestry. Ke své hudební tvorbě František Kajetán Zedínek říkal: „Zkomponovat 
melodii, která tu ještě nezazněla, dát jí vhodný instrumentální kabátek a dobře ji nastudovat 
s mými mladými přáteli, to je činnost, která mne zcela uspokojuje a přináší mi pocit smyslu-
plné skladatelské práce.“ 

Gymnázium Česká Třebová 
Mgr. Jan Watroba
Na  českotřebovském gymnáziu si svého Ámose vybírali studenti 
sami. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhalo hlaso-
vání formou mailu nebo doručením hlasovacího lístku do schránky 
školy. Vítězem se stal kolega Jan Watroba, který na naší škole vyučuje 
dějepis a zeměpis. Stejného úspěchu dosáhl již v prvním ročníku an-
kety v roce 2019. Mezi studenty i pedagogy je znám svou neutucha-
jící energií a optimistickou povahou i láskou k vyučovaným předmě-
tům. V  komplikovaných podmínkách aktuálního školního roku byl 
jedním z prvních, který zahájil plnohodnotnou online výuku. Kromě 
toho pomáhal také některým svým dalším kolegyním a kolegům se 
zvládnutím nástrah tohoto typu vzdělávání.

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová (budova Skalka)
Mgr. Martina Macková
Kolegyně Martina Macková je posilou našeho pedagogického týmu 
už řadu let. Je milá, vstřícná, bezkonfliktní a obětavá. Svým studen-
tům se věnuje vysoko nad rámec svých pedagogických povinností. 
Vyučuje angličtinu. Když se před rokem poprvé zavřely z  důvodu 
vládních opatření proti covid-19 školy, nesmířila se s tím, že by vý-
uka nadále měla probíhat formou zadávané práce přes školní infor-
mační systém. V době, kdy jsme ještě neměli k dispozici platformu 
MS Teams, našla si jako první způsob, jak se s žáky setkávat online, 
aby se výukou co nejvíce přiblížila škole. Během své kariéry dovedla 
k úspěšné maturitě desítky absolventů v oborech mechanik, elektro-
technik a operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Jedná se přitom 
o jedny z nejtěžších maturitních oborů, protože v důsledku rozšíře-
né praxe je doba přípravy na  teoretickou maturitu, jejíž státní část 
je na všech školách stejná, zhruba o čtvrtinu kratší. Rádi bychom jí 
touto cestou vyjádřili své uznání a dík. 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová (budova Habrmanova ulice)
Ing. Zdeněk Žaba
Zdeněk Žaba je duší i srdcem oboru informační technologie. Cílevě-
domý, svědomitý, přísný, ale spravedlivý, studentům vždy nápomoc-
ný a mezi nimi oblíbený. Každý zdánlivě neřešitelný problém mezi 
servery a switchy je pro něj výzvou, kterou s chutí pokoří a ostatním 
vysvětlí, jak na to. 

ZŠ Ústecká 
Mgr. Hana Frühaufová
O  paní učitelce Haně 
Frühaufové můžeme 
s přesvědčením říci, že 
byla a je oporou učitel-
ského sboru. Těžko na-
lézt obětavější učitelku. 
Na  Základní škole Ús-
tecká učí od roku 1985 
a  jako zástupkyně pů-
sobila 13 let. Svému povolání dala všechno. 
Svědomitost a pracovitost jsou další z  jejích 
vlastností. Okna v  její kanceláři svítila mezi 
prvními a  zhášela mezi posledními. Kdokoli 
za  ní přišel z  řad žáků, rodičů, pedagogů… 
Vždy si našla čas, aby ho vyslechla, a bylo-li 
potřeba, tak i poradila a pomohla. Dokázala 
zastoupit i na delší čas paní vedoucí v jídelně 
na staré škole. Jejím hlavním posláním bylo 
a stále je učit. Celý svůj učitelský život předá-
vala vědomosti a životní zkušenosti nespočet 
žákům. Organizovala jejich mimoškolní akce. 
Například s  nimi pravidelně jezdila do  diva-
dla a na tábory. Učila své žáky lásce k mateř-
skému jazyku. Řadu let byla v organizačním 
týmu recitační soutěže a pracovala v porotě. 
Rádi vzpomínáme na  její básničky, kterými 
potěšila nejednu kolegyni či kolegu u příle-
žitosti narozenin. Její nejcennější vlastností 
je lidskost. Umí podat pomocnou ruku rychle 
a v pravý čas. Důkazem jsou její cesty do ne-
mocnice se svojí kolegyní, která bojovala se 
zákeřnou nemocí. Hana Frühaufová je vzdě-
laná a moudrá učitelka se srdcem na pravém 
místě. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova, 
vyhlašuje výběrové řízení na  pozici učitelka 
MŠ s nástupem od 1. září 2021.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasí-
lejte do 15. května 2021.
Hana Najmanová, ředitelka
Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova
Habrmanova 1779
560 02 Česká Třebová
mshabrmanova@ceska-trebova.cz
Mobil: 736 518 004, telefon: 465 531 111
IČ: 709 82 317, ID: cqykp6u
www.mshabrmanova.cz
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Z PÁTRÁNÍ PO OSUDECH (NEJEN) RENČÍNŮ BUDE KNIHA
Hana Havlová, vysokoškolská pedagožka a  bývalá diplomatka ČR, zavítala loni v  září do  České Třebové s  přednáškou Amerika, 
po stopách cest a osudů českých krajanů s přihlédnutím k osudům vystěhovalců z Podorlicka. V městském muzeu se tehdy setkala 
s Miloslavem Renčínem z Řetové. Výsledkem jejich spolupráce jsou články o osudech Renčínů v Americe v předchozích vydáních 
zpravodaje. V tomto rozhovoru se dozvíte, co textům předcházelo a co bude následovat.

Paní Havlová, co vás vedlo k  rodinnému 
bádání? 
Celé to začalo po smrti mého otce před dva-
ceti lety. V dokumentech k naší rodinné his-
torii byla i informace, že můj prastrýc odešel 
v r. 1908 do Ameriky. Chtěla jsem se dozvě-
dět víc. Narodila jsem se v  Kutné Hoře, ale 
moji předci jsou z obce Voděrady u Litomyš-
le, kam jsem se jednoho krásného dne rozje-
la zjistit další informace, a nakonec našla své 
vzdálené příbuzné. 

Věděla jste pouze jméno a datum naroze-
ní prastrýce, což zní jako začátek detektiv-
ního pátrání.
Měla jsem štěstí, že tehdy na  velvyslanec-
tví seděl ve  vedlejší kanceláři kolega, který 
se dlouhodobě zabýval vystěhovalectvím 
do  USA, a  ukázal mi, kde hledat. Nakonec 
jsem našla téměř celý jeho život až k  ná-
hrobku v  Louisianě. Zatím vím, že byl že-
natý, neměl děti, s  manželkou se několikrát 
přestěhovali a  ve  30. letech spolupracoval 
s majitelem autoservisu. V poznámce mého 
dědečka zhruba z  doby Protektorátu Čechy 
a Morava je jako poslední známá adresa uve-
dená slavná Route 66, mezistátní silnice spo-
jující východ se západem Ameriky, která byla 
zlatý důl pro ty, kteří měli co do činění s auty. 
Jedna praprateta z  Voděrad mi řekla, že se 
povídalo, že měl pumpu. Příští rok se zpří-
stupní informace ze sčítání obyvatel z  roku 
1950 v USA, takže se konečně dozvím, kde žil 
poslední roky. 

Hledání tím ale neskončilo.
Na  prastrýce se začali nabalovat další lidé, 
kteří odcházeli ze stejné vesnice a okolí. Můj 
mladý prastrýc jel se starším člověkem, kte-
rý už byl v  Americe dvakrát a  vrátil se vždy 
zase zpátky. Nakonec jsem našla jeho vnuč-
ku, která říkala, že tam asi vozil ty mládence 
sedláků z okolí, co nebyli plnoletí. U většiny 
byla na začátku snaha o existenční zajištění, 
chtěli si polepšit. Spolu s  tím, odkud jezdily 
lodě a kolik stál lístek nebo jaké museli mít 
dokumenty, to už byl materiál na  přednáš-
ky. Posluchači v  České Třebové už věděli, 
jak to funguje v  Čechách díky semináři pro 
rodopisce, který vede ředitelka městského 
muzea. Bylo to moc prima. Byla jsem ráda, 
že se pan Renčín zeptal, i když jsme se viděli 
poprvé. Příběh, který mi nastínil, byl zajíma-
vý. Jeden Renčín přinesl dalšího. Všichni byli 
nějak spřízněni, což dokládá teorii, že vystě-
hovalectví byla řetězová aktivita v  okruhu 
několika málo vesnic. 

Pan Renčín ověřoval záznamy v  českých 
matrikách a vy jste sledovala jejich cestu 
přes oceán. 
Hledala jsem, kdy dotyčný odjel, v archivech 
evropských přístavů v  seznamech pasažérů 
zaoceánských lodí. Bohužel třeba v Brémách 

v 19. století radní rozhodli, že záznamy spálí, 
protože nebylo místo, chybí cca 40 let. Lodě 
byly i  britské, nejen německé, doklady vy-
dávaly rakouské úřady, přepis jména často 
neodpovídá. V Brémách a Hamburku časem 
vzniklo dobré zázemí pro čekající, než odplu-
jí. Až později byly také zavedeny pasažérské 
listiny, předtím byli lidé bráni jako náklad 
a procházeli celnicí. 

Za  velkou louží byli Češi zařazeni do  již 
zmíněného sčítání obyvatel, kde se tehdy 
zjišťovalo, jaký měli majetek, u koho pra-
covali, s kým sdíleli domácnost, koho měli 
za sousedy a další. 
Z toho už můžete rekonstruovat, v jakém pro-
středí dotyčný žil. Federální sčítání od doby 
vzniku je každých deset let (např. 1910), plus 
sčítání v  každém státě vždy po  pěti letech 
(např. 1915), ale nemuselo se vše dochovat. 
Navíc někteří čeští krajané si změnili jméno 
nebo jej anglicky mluvící sčítací komisaři 
špatně zapsali.
Významný zdroj jsou informace vojenského 
charakteru. V  USA do  1. světové války ne-
byla povinná vojna, ale v r. 1917 zaregistro-
vali všechny mladé muže, kteří byli věkem 
schopni k vojenské službě. Registrační lístky 
jsou k dispozici v digitální podobě, popisují 
vzhled dotyčného, kde bydlel, jak se jmeno-
vali jeho rodiče, jeho zaměstnání a poslední 
adresa kvůli případnému oznámení o úmrtí. 
Za  2. světové války znovu registrace, tento-
krát i tzv. staří páni, mému prastrýci bylo teh-
dy přes padesát let. Relativně jednoduchá je 
i internetová stopa. Mnoho rodin v USA hle-
dá své předky a zveřejňují výsledky pátrání, 
ale bývají tam nepřesnosti.

Prozradila jste mi čerstvou novinku, že 
chystáte knížku s příběhy dávných kraja-
nů v  Americe ve  spolupráci s  vydavatel-
stvím Oftis Ústí nad Orlicí. 
Na knize budu pracovat spolu s panem Ren-
čínem, díky zpravodaji jsme vytvořili funkční 
tandem. Chtěla bych začít jménem kněze 
Bergmanna, který psal svým farníkům dopisy 
a zval je do USA. Dopisy se velmi ujaly ve vý-
chodních Čechách. Jedná se o nositele jmé-
na Lešikar, Šilar, Jeništa, Mikulecký, Zachař, 
Langr, Slezák, Kapoun, Renčín a další. Půjde 
o příběhy obyčejných lidiček, kteří většinou 
uspěli, jeden se například stal slavným foto-
grafem NASA, další je v procesu svatořečení 
ve Vatikánu. Chci, aby byly osudy dotaženy 
až do 20. století. 
V  knize by měly být i  stručné reálie tehdej-
ší Ameriky, ale možná čtenářům přiblížíme 
i někdejší dobu u nás, aby byly osudy vystě-
hovalců z dnešního pohledu pochopitelněj-
ší.

Pane Renčíne, co odstartovalo váš zájem?
Kdysi v  tehdejším týdeníku SIGNÁL vyšel 
ve  dvou číslech snad čtyřstránkový článek 
s  obrázky o  účastníkovi války Severu proti 
Jihu Františku Renčínovi z tehdy Velké Řeto-
vé, který jsem měl okopírovaný, ale kolová-
ním v rodině se ztratil. Pokud si vzpomínám, 
odkaz, odkud je, jsem měl napsaný právě 
na  té kopii. Nakonec mi nezbylo než začít 
pátrat sám. Narazil jsem na  disertační prá-
ci Vladimíra Dolínka na  téma „Účast Čechů 
v  americké občanské válce“, jejíž přílohou 
měly být i „miniživotopisy“ českých vojáků, 
které se mu podařilo zjistit. František Renčín 
tam skutečně byl spolu s odkazem na knihu 
Josefa Čermáka „Dějiny občanské války s při-
pojením zkušeností českých vojínů“, Chicago 
1889, kde je popis bojů, jichž se zúčastnil, 
včetně památné bitvy u Shiloh. Co bylo s ním 
i s rodinou předtím, je vypsáno v „Amerikán 
národní kalendář“, roč. XII/1889.
Když jsem narazil na pozvánku na přednáš-
ku paní Havlové v  muzeu v  České Třebové, 
šel jsem tam s úmyslem se na osudy Renčí-
nových a Františka Renčína ve válce Severu 
proti Jihu zeptat. Stalo se a seriál v Českotře-
bovském zpravodaji je toho výsledkem. Ov-
šem už předtím mi paní Havlová zpracovala 
jakési curriculum vitae Renčínových v Ame-
rice a jako poděkování za ně jsem jí vyhledá-
val matriční zápisy hlavních aktérů. Všechna 
v seriálu uvedená data tak souhlasí.

Jak vypadá takové hledání v českých ma-
trikách? Máte nějaký návod pro badatele 
začátečníky?
Už není třeba řešit návštěvu archivu, kde 
jsou matriky v  knihách a  na  mikrofilmech, 
to vše vytlačila digitalizace. Matriky jsou 
přístupné ve  státních oblastních archivech, 
které jsou v  Litoměřicích, Plzni, Praze, Tá-
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boře a  v  Zámrsku. Východní Čechy spadají 
pod archiv v Zámrsku. Na domovské stránce 
(https://vychodoceskearchivy.cz/) klikně-
te na  „Spuštění nových webových stránek 
archivu a  odkazy na  digitalizáty vč. matrik“ 
a  tam „z  nových webových stránek“. Poté 
klikněte vpravo dole na „Archiv Zámrsk“, kde 
se dostanete na „seznam matrik, z něhož lze 
stahovat jednotlivé digitalizované matriční 
knihy“. Tady se musíte dostat na  konkrétní 
faru, napovím vám, že územní obvod farního 
úřadu Česká Třebová začíná na str. 229 a Ústí 
nad Orlicí na  str. 2217. Hledanou matriku 
s vybranými roky (N – narozených, O – odda-
ných a Z – zemřelých) si uložte do svého po-
čítače kliknutím na odkaz ke stažení, ať máte 
matriční knihu kdykoliv k dispozici. 
Samozřejmě nejlépe se hledá, pokud znáte 
datum narození, sňatku nebo úmrtí, ale mů-
žete „znát datum“, na  kterém hledaný zápis 
není. Pokud nechcete hledat zkusmo, vrať-
te se do „seznamu matrik…“, kde na  konci 
územního obvodu jsou indexy, tedy jmenné 
rejstříky. Hledejte osobu podle místa a  jmé-
na, u  níž je většinou odkaz na  rok zápisu 
a  stránku knihy. Zápisy jsou zpočátku latin-
sky nebo německy, později česky, ale i písmo 
vypadalo trochu jinak, čitelnost vědomě ne-
chávám stranou.
Pokud hledanou matriku v  „seznamu mat-
rik…“ nenajdete, nachází se jako dosud neu-
končená (živá) ještě na matričním úřadu, kde 
můžete zkusit štěstí.
Další rady a  návody můžete najít v  knihách 
na  téma rodokmeny (genealogie), které si 
můžete půjčit i v městské knihovně.

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

ING. LADISLAV JINDRA BY V DUBNU OSLAVIL DEVADESÁTKU

Mezi jubilanty měsíce dubna patřil českotře-
bovský patriot, stavební odborník, statik, old 
skaut a  dlouholetý předseda Okrašlovacího 
spolku Česká Třebová Ing. Ladislav Jindra.
Jako českotřebovský patriot se zapojil také 
do  společenského a  veřejného života.   Byl 
předsedou technické komise TJ Lokomotiva, 
zasloužil se např. o výstavbu fotbalového sta-
dionu na Skále. Projektoval také hernu stol-
ního tenisu   u  sokolovny na  Skále a  podílel 
se na  přípravě tamní nové haly. S  architek-
tem Janem Duchoslavem připravili projekt 
na stavbu Malé scény, dlouhá léta předsedal 
Okrašlovacímu spolku, který pod jeho vede-
ním udělal ve městě spoustu užitečné práce. 
Hodně práce vykonal pro instituce i občany 
města, ať to byly projekty nebo statické vý-
počty a posudky. Celý život fandil skautingu. 
Projektoval dnešní Junácký domov ve Farské 
ulici. K tomu L. Jindra říkal: „V roce 1968, kdy 
právě skauting znovu ožil, byl původní skaut-
ský domov v  Javorce zničen a  bylo třeba 
postavit nový. Měli jsme tehdy velké plány, 
postavit dům ve tvaru písmene U nebo ale-
spoň  L.  Byl jsem střediskový vedoucí a také 
zástupcem v okresní radě Junáka. Pak se ale 
změnil režim a další výstavba byla zastavena. 

Podařilo se alespoň zajistit, aby areál slou-
žil dále dětem, tedy pionýrské organizaci. 
Po sametové revoluci jsem se opět k Junáku 
vrátil...“
Ladislav Jindra zemřel v  lednu 2018. Jeho 
práci pro naše město ocení i další generace.

Milan Mikolecký

ZA EMILIÍ MACHAČOVOU
Ve  středu 24. března 2021 zemřela ve  věku 
devětasedmdesáti let známá dlouholetá čes-
kotřebovská prodavačka a vedoucí prodejen, 
paní Emilie Machačová.
Do našeho města přišla v roce 1965 z Chrudi-
mi, kde pracovala v zelenině. V České Třebo-
vé, po mateřské dovolené, nalezla zaměstná-
ní nejprve v Perle, poté nastoupila do závodu 
Potraviny, jako prodavačka do samoobsluhy 
v Kubelkově ulici pod Jelenicí. Odtud přešla 
jako vedoucí do bývalé mlékárny na Novém 
náměstí. Závodu Potraviny, Česká Třebová, 
zůstala věrná i v dalších letech, když nastou-
pila jako vedoucí prodejny do samoobsluhy 
v Sadové ulici, pod nádražím, kde pracovala 
několik let. Později nastoupila jako vedou-
cí do  samoobsluhy Křib. Tato samoobsluha 
byla prodejnou učňovskou, kde mívali svo-
ji praxi žáci zdejšího učňovského střediska 
v Chorinově ulici. Z Potravin odešla pracovat 
do  Oděvů, a  to do  prodejny kožichů, která 
se tehdy nacházela v domě čp. 14 na Starém 
náměstí. Odtud prodejna přesídlila do domu 
čp. 71 v Hýblově ulici. V roce 1991 si tuto pro-
dejnu vzala, spolu se synem a dcerou, do sou-
kromých rukou. Zde vypomáhala, i  když už 
v obchodě poslední roky být nemohla.
Paní Machačovou jsem znal od svého dětství. 
Tehdy, na počátku 70. let 20. století jsem se 
často pohyboval u své babičky, žijící v domě 
čp. 498 v Sadové (tehdy však Jeremenkově) 
ulici, u Jirsů. A tak v dobách, kdy mě babička 
hlídala, jsem s ní pravidelně absolvoval náku-
py v nedaleké samoobsluze závodu Potraviny 
(č. 005–11). Babička, která také sama řadu let 
v  Pramenu, později Potravinách, prodávala, 
znala tehdy řadu pracovníků obchodu. A tak 
jsem měl možnost v prodejně v Sadové ulici 

KLUB ČERVENKA, Z.S.
VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: OPIČKA

Kulturní centrum Česká Třebová, klubovna
13. 5. 2021 v 15:00–17:00 hod. – čtvrtek
Lektorka: Oli Smékalová
Pomůcky: šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potře-
by, látka na  tělo, cca 50 cm, kousek tělové 
látky na obličejík cca 12 × 12 cm, kousek va-
telínu na vyplnění oušek a výplň do tělíčka, 
na očička buď skleněné oči, knoflíky nebo fix 
na textil, a kdo má trubičky na obracení tu-
nýlků, bude trochu ve výhodě, pinzeta.
POKUD SE DÍLNA NEUSKUTEČNÍ Z  DŮVO-
DU KARANTÉNY, NÁVOD-FOTOPOSTUP NA-
JDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH U DÍLNY 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz
Lektorné: 50 Kč.

poznat mnoho zdejších vedoucích, od Fran-
tiška Kapouna počínaje. A  právě tak, jak se 
zde vedoucí střídali, objevila se zde jednou 
nová vedoucí, kterou babička oslovovala 
„paní Machačová“. Sněhobílý plášť, tehdy ne-
zbytná čelenka ve vlasech a vždy milý úsměv 
na tváři. Tak si paní Machačovou pamatuji ze 
svých dětských let. Roky ubíhaly, paní Ma-
chačová z prodejny odešla, v lednu 1985 mi 
zemřela babička a já už do ulice nepřišel tak 
často. V  září téhož roku jsem se začal učit 
prodavačem a  mým prvním působištěm, 
kde jsem vykonával praxi, se stala samoob-
sluha Křib. A právě zde jako vedoucí působila 
Emilie Machačová. Stala se tedy mojí první 
vedoucí. A tak jsme se zde pravidelně potká-
vali do doby, kdy z prodejny odešla do pod-
niku Oděvy. Po  celá další léta, pokud jsme 
se náhodně potkali, ve  městě či v  prodejně 
kožichů, kam jsem zavítal s  maminkou, se 
vždy ke mně hlásila. Byl jsem oslovován přá-
telsky „Martine“. A  vždy se zeptala: „Kdepak 
teď jsi?“ Čímž myslela, kde pracuji, ve  které 
prodejně. Občas jsme se také viděli v  mém 
současném zaměstnání, když k nám zavítala 
v  doprovodu dcery Evy na  nákup. Naposle-
dy jsem se s paní Machačovou setkal v pro-
sinci 2019, když jsem ji do své připravované 
knížky o  historii Jabkancové pouti požádal 
o krátkou vzpomínku na malíře Karla Tomše, 
kterého znala z  doby působení v  prodejně 
Křib. Ochotně mi vyhověla a  řekla několik 
vět. Vzpomínky tak budou v knize zachyceny.
Nyní již její milý úsměv a vlídné slovo náleží 
těm, s nimiž se setkává tam nahoře, v nebes-
kých výšinách. Čest její památce!

Martin Šebela
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RÁD BYCH FESTIVAL PROPOJIL S MOŽNOSTÍ INTERPRETAČNÍCH KURZŮ NEBO VARHANNÍCH SOUTĚŽÍ
S dramaturgem Janem Lorencem jsme si povídali o Mezinárodním varhanním festivalu Zdeňka Pololáníka, jehož první ročník se 
konal v říjnu 2005 v České Třebové.

Proč zrovna varhanní festival v České Tře-
bové?
Myslím, že vznik festivalu zapříčinilo několik 
skutečností, které se obdivuhodně spojily 
v první polovině první dekády nového milé-
nia. V roce 2001 se ředitelem Kulturního cen-
tra Česká Třebová stal doc. František Preisler. 
Sám profesně operní režisér pochází z umě-
leckého rodu Preislerů. Jeho děd František 
Preisler st., absolvent pražské konzervatoře 
(pod vedením Antonína Dvořáka) oboru hry 
na  varhany, se stal v  roce 1907 ředitelem 
kůru kostela sv. Jakuba a kapelníkem měst-
ské hudby v České Třebové.
Další skutečností byla nutnost opravit míst-
ní svatojakubské varhany, které před rokem 
2000 již nebyly v  dobrém stavu. Iniciativu 
převzalo kulturní centrum a  římsko-kato-
lická farnost. V  jednáních se prosadila myš-
lenka nového koncertního nástroje, který 
by nahradil původní romantické Kobrlovy 
varhany. V tomto smyslu se ukazuje jako klí-
čové spojení: nový ředitel kulturního centra 
– nové varhany – nový festival. Bez přispění 
města Česká Třebová ani římsko-katolické 
farnosti, jakož i  několika významných me-
cenášů umění, by varhanní festival vůbec 
nevznikl. Je tu ještě osobnost Zdeňka Polo-
láníka, jehož jméno festival nese. Vazba mezi 
ním i  doc.  Preislerem vznikla nepochybně 
za Preislerova působení coby šéfa operního 
divadla v Brně. Preisler je také jedním z hlav-
ních vydavatelů Pololáníkových skladeb (hu-
dební vydavatelství ViVo). Nejen kvůli tomu-
to propojení, ale především pro Pololáníkův 
skladatelský um a  věhlas na  poli filmové, 
orchestrální, komorní, varhanní a především 
duchovní hudby bylo nově vzniknuvšímu 
festivalu propůjčeno skladatelovo jméno.

V  roce 2015 byl jmenován nový ředitel 
kulturního centra, který vás oslovil ve věci 
dramaturgie varhanního festivalu. 
Jak jsem vyrozuměl, přebírání agendy při 
výměně vedení bylo poněkud problematic-
ké. Měl jsem výhodu, že jsem pravidelně na-
vštěvoval festivalové koncerty jako student, 
občas jsem také vypomáhal při registrování 
(v paměti mám zejména koncert Z. Ferjenčí-
kové). Měl jsem tedy dokonalý přehled, kdo 
a kdy na festivalu od jeho založení vystupo-
val. Můj první dramaturgický ročník (2015) 
byl v  důsledku výše popsaných okolností 
ještě šitý horkou jehlou. Následující ročníky 
jsem již měl takřka volnou ruku a  mohl vše 
s předstihem promýšlet. 

Jak se v průběhu let proměnila tvář festi-
valu?
Od počátku festival obsahoval čtyři koncerty, 
které se odehrávaly při pátečních večerech 
v  měsíci říjnu. Páteří programu se staly var-
hanní recitály na nových Grygarových varha-
nách (2004) ve farním kostele. Jeden koncert 
byl vždy věnován posluchačům uměleckých 

škol – obor varhany. V rotundě sv. Kateřiny se 
provozovala naopak spíše komorní hudba. 
V  součinnosti s  novým ředitelem Josefem 
Kopeckým jsme rozšířili koncepci festivalu 
o  regionální prvek. Varhanní „vozový park“ 
se tak rozrostl o nástroje v okolních obcích. 
Od  roku 2019 jsou jeho součástí mistrov-
sky restaurované historické cenné varhany 
v Řetové. V loňském roce se podařilo opravit 
varhany v Dlouhé Třebové. Zároveň byly také 
více oslovování regionální umělci (Přelouč, 
Chrudim, Pardubice, Hradec Králové). Počet 
koncertů se od  roku 2015 navýšil zpravidla 
na  pět. Na  místo pátku byla zvolena sobo-
ta jako den provedení koncertů s  ohledem 
na  přespolní publikum. Za  Preislerovy éry 
byli často zváni umělci z německy mluvících 
zemí. Nově se snažím oslovovat kromě ně-
meckých, rakouských a švýcarských umělců, 
kteří jsou nepochybně špičkoví, také fran-
couzsky mluvící umělce (Francie, Lucembur-
sko), kde mám četné kontakty. Do budoucna 
bych rád prohloubil spolupráci s pobaltský-
mi umělci (tradice sborové tvorby) a navázal 
spolupráci s ruskými a španělskými varhaní-
ky. Přesto tradičními pilíři ve vývoji varhanní 
hudby i  umění interpretace a  improvizace 
jsou Německo a  Francie, to je zkrátka fakt. 
Za posledních 6 let (toto letí :-)) se podařilo 
na  festivalu lokálně premiérovat Pololání-
kovu varhanní Sonatu bravuru (2016), uvést 
čtyřruční varhany (Dvořák, Klička) v  progra-
mu 100 let republiky a  zorganizovat bese-
du se Zd. Pololáníkem, kterou moderoval 
doc.  F. Preisler (2018), hostit M. Ebena a  lo-
kálně premiérovat Krajiny patmoské (varha-
ny a bicí) v programu Ebenovský rok (2019). 
Do  festivalového programu byly také čas-
těji zařazovány prvky varhanní improviza-
ce (P.  Kayser, P.  Černý, V. Uhlíř, J. Lorenc aj.) 
a netradiční spojení (varhany a bicí, antiqua 
et moderna ve varhanní hudbě a gregorián-
ském chorálu). 

Na co se mohou posluchači těšit letos?
Letošní 17. ročník mezinárodního varhanní-
ho festivalu zahájí koncert k životnímu jubi-
leu Zdeňka Pololáníka, hudebního skladatele 
a varhaníka, který je patronem českotřebov-
ského festivalu. V sobotu 11. září od 19 hodin 
pod taktovkou Jiřího Kolaře vystoupí sbor 
Beseda Brněnská, aby střídavě s  varhanicí 
od Pražského Jezulátka Drahomírou Matzne-
rovou uvedli díla Zdeňka Pololáníka; zazní 
varhanní Sonata Bravura, Te Deum a další Po-
loláníkův výběr. Galavečer se odehraje v čes-
kotřebovském kostele sv. Jakuba Většího. 
Druhým koncertem oslavíme zdařilou opra-
vu varhan v Dlouhé Třebové, kde se v kostele 
sv. Prokopa představí mladý varhaník Martin 
Moudrý a  ansámbl Schola cantus gregoria-
ni. Na programu bude romantická varhanní 
hudba, gregoriánský chorál a  zbrusu nová 
mše pro sbor a  varhany, která zde zažije 
svoji koncertní premiéru v  sobotu 18. září 
od 19 hodin.

Mezinárodní zastoupení připadne rakouské-
mu varhaníkovi Christianu Sonnleitnerovi, 
který vystoupí v sobotu 25. poté v obvyklém 
čase. Na varhany v Řetové zahraje recitál ze 
skladeb Antona Bruknera a dalších velikánů.
V sobotu 2. října se představí další zahraniční, 
tentokrát francouzský, interpret Jean-Pierre 
Lecaudey. Na programu recitálu v českotře-
bovském farním kostele budou díla fran-
couzských mistrů zejména doby „symfonic-
kých varhan“. Koncertu samotnému bude 
předcházet interpretační kurz, na který jsou 
zváni studenti konzervatoří, vysokých škol 
i široká veřejnost.
Festival uzavřou tradičně studenti varhanní 
hry vysokých škol HAMU a JAMU pod vede-
ním svých profesorů. Opět v  České Třebové 
u sv. Jakuba v obvyklém čase.

Jaké máte plány do dalších let?
Osobně bych rád rozšířil repertoár festivalu 
o rozsáhlejší díla orchestrálního či sborového 
typu, která souvisejí buď přímo s varhanami 
(např. varhanní koncerty typu Poulenc), ane-
bo s  tvorbou Zd.  Pololáníka. Letos uslyšíme 
na  koncertě 11. záři Pololáníkovy sborové 
skladby s  varhanami v  podání Besedy br-
něnské s  J. Kolařem. Dále bych rád festival 
propojil s  možností interpretačních/ impro-
vizačních kurzů nebo varhanních soutěží. 
Letos proběhne interpretační kurz francouz-
ské hudby, který bude předcházet recitálu 
J. P.  Lecaudeye 2. října. Další myšlenka tkví 
v  možnosti využití jedinečné polohy měs-
ta jako železničního dopravního uzlu. To by 
mohla být příležitost přilákat nové abonen-
ty ve spolupráci s ČD. Velmi důležité je také 
oslovovat mladé publikum prostřednictvím 
sítě škol, zvláště uměleckých. Velmi vstřícný 
je v  tomto ohledu děkan Miloš Kolovratník, 
který v posledních letech podniká příslušné 
kroky zejména v rámci farnosti. Věříme, že se 
takto podaří vzbuzovat zájem, jak říkají Fran-
couzi „sensibiliser“, širší posluchačské obce. 

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Pocta Jiřímu Strejcovi  
koncet 3. 10. 2020 / 
foto: Michal Horák
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Od středy 14. dubna 2021 je knihovna znovu otevřena pro veřejnost. Provoz knihovny a po-
skytování služeb odpovídá platným nařízením. Půjčování je možné na  všech odděleních, 
včetně pobočky Parník. Vracení do biblioboxů nebo osobně. 
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, 
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník).
V  květnu platí běžná provozní doba knihovny. O  svátcích 1. a  8. května je knihovna 
uzavřena.

OBRAZY, KTERÉ POMÁHAJÍ
Projekt LOLA je výstava obrazů Hanky Soviš (Fučíkové), kdy prodejem těchto obrazů je získá-
ván potřebný obnos. Projekt LOLA probíhá formou veřejné sbírky a její výtěžek bude věnován 
2 rodinám. Spolek Za jeden provaz tento projekt zaštiťuje.
Zahájení výstavy obrazů bude vernisáží 2. 5. 2021 od 16. hodin (vzhledem k situaci bude sta-
noven případný nový termín) v Restauraci, kavárně Eva v České Třebové.
Jak je možné se do projektu LOLA zapojit?
1/ Výběr finančních prostředků je zajištěn přes  transparentní účet č. 2801920340/2010, 
na který může kdokoliv a kdykoliv posílat libovolnou částku. 
2/ Další způsob, jak přispět, je zakoupením obrazu přes kontaktní formulář na internetových 
stránkách www.sovis-archdesign.cz či osobně v Restauraci, kavárně Eva v České Třebové, kde 
je velká část obrazů vystavena.
3/ Na sbírku lze přispívat i formou vložení hotovosti do pokladny. 

Kdy se mohu zapojit?
Termín konání veřejné sbírky je 5. 2. – 31. 12. 
2021.

Jakou částku vybíráme?
Celkem vybíráme částku 234 400 Kč.

Eliška Honlová
Účel: intenzivní fyzioterapie
Částka na účel: 117 200 Kč

Valentýnka Franková
Účel: intenzivní fyzioterapie, elektrická tříkolka
Částka na účel: 117 200 Kč

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Hanka Soviš (Fučíková)
Telefon: +420 736 459 548
E-mail: hankasovis@gmail.com
Více informací na www.sovis-archdesign.cz

VOZÍME KNIHY (NEJEN) SENIORŮM

Chcete číst, ale nemůžete si pro knihy cho-
dit do knihovny? Přineseme vám je až domů. 
Donášková služba je bezplatná a  je pri-
márně určena všem, nejen seniorům, kte-
rým aktuální zdravotní stav či handicap 
dlouhodobě neumožňuje navštěvovat 
knihovnu osobně. Služba je dostupná pou-
ze na území města Česká Třebová a poskytu-
jeme ji již několik let. Podmínkou je platný 
čtenářský průkaz do  knihovny. Objednané 
dokumenty doručujeme jednou za  měsíc. 
Služba je zdarma. V  případě zájmu volejte 
na tel. 732 756 827.
Díky domluvené spolupráci půjčujeme 
knihy, časopisy a audioknihy i uživatelům 
v Domově s pečovatelskou službou a Do-
mově pro seniory Česká Třebová.
Každý měsíc si obyvatelé Domova s  pečo-
vatelskou službou (Žluťák) mohou přijít 
do společných prostor vybrat z nabídky knih 
a  časopisů, které jim pracovnice knihovny 
Pavla Poslová přiveze. V  uvedených termí-
nech od 8:30 do 10:30 je možné vrátit přečte-
né knížky a  půjčit si další. Nejbližší termíny 
půjčování jsou 4. května, 15. června, 13. čer-
vence a 31. srpna.
Půjčování v domově pro seniory v Bezděkově 
aktuálně funguje ve formě dovozu připrave-
ných balíčků pro jednotlivé uživatele domo-
va, ale snad v brzké době obnovíme půjčo-
vání vždy v první úterý v měsíci od 9:30, kdy 
si uživatelé budou opět moci přijít do spole-
čenské místnosti sami vybrat knihy, které jim 
přiveze Markéta Klusoňová.

ON-LINE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Pro doplnění či zpestření školní výuky nabízíme programy z knihovny alespoň on-line for-
mou, živě z našeho studia na oddělení Teenspace. Individuální domluva na tématu s Blankou 
Vomáčkovou. Připravujeme také projektové dopoledne ve spolupráci se ZŠ Semanín.
V  případě zájmu o  realizaci programu nebo spolupráci volejte na  608  371  568 nebo piště 
na blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO HOUSLISTU LEOŠE ČEPICKÉHO, VIOLONCELLISTU MICHALA KAŇKU 
A KLAVÍRISTU IVANA KLÁNSKÉHO 
Kdo nebo co Vás inspiruje při studiu nového repertoáru?
L. Č. Každý nový repertoár je pro mne výzvou, a když se jedná o spo-
lupráci s takovými kolegy, jako jsou pánové Klánský a Kaňka, tak se 
výzva mění v radost.
M. K. Náplň programů koncertů si většinou vybírám sám a  jsou to 
převážně skladby, které mám již léta v repertoáru. Jen občas se stane, 
že pořadatel, třeba kvůli nějakému výročí, trvá na konkrétní skladbě, 
kterou jsem ještě nehrál a zaváži se ji nastudovat. Kompozice, které 
jsem dříve neznal, jsem často studoval třeba jen za  účelem nahrá-
vání na  CD. Sonáty Rubinsteina, Borodina, Weinberga, Čerepnina 
a  dalších nepatří do  běžného repertoáru violoncellistů. Při studiu 
jsem se inspiroval nahrávkami svých kolegů, kterých je na YouTube 
a dalších hudebních portálech dostatek, a poté jsem se snažil o obo-
hacení interpretace vlastním cítěním a osobním stylem hry. Složitější 
to je s premiérováním nových skladeb. Studiu jednoznačně prospívá 
kontakt a připomínky žijícího hudebního skladatele. Takto jsem pre-
miéroval skladby např. J. Felda, V. Kalabise, K. Mařatky a možná ješ-
tě dvacítky dalších našich i zahraničních autorů. Není často snadné 
zahrát nebo natočit referenční nahrávku skladby, kterou ještě nikdo 
předtím neinterpretoval.
I. K. Výběr nového repertoáru závisí hodně na přání pořadatelů, na-
hrávacích společností, u mladých umělců pak na podmínkách inter-
pretačních soutěží, kterých se chtějí zúčastnit. Samozřejmě určitou 
roli při výběru repertoáru hraje i chuť zahrát si něco, co se mi líbí, co 
si toužím zahrát, aniž bych měl v bližší době pro tuto skladbu nějaké 
konkrétní veřejné uplatnění. Tato varianta se však bohužel procentu-
álně snižuje s přibývajícím věkem.

Kde berete v dnešní době motivaci pro umělecké aktivity?
L. Č. Člověk musí být optimistou. Spousta koncertů se naštěstí neruší, 
ale přesouvá na další sezóny. Věřím, že se to snad brzy vrátí do nor-
málu a budeme hrát před plnými sály. 
M. K. Jsem přesvědčen, že každý pravý muzikant má v sobě nějakou 
touhu tvořit, být aktivní na koncertech, ať je to live s diváky v sále, 
nebo třeba stream v  médiích. Tato motivace rozhodně nemizí ani 
v současné situaci. Spíše naopak. Já i moji kolegové z tria jsme také 
dost vytíženi pedagogicky a předávání zkušeností studentům je zá-
roveň velmi motivující i pro pedagoga. Takže motivace pro umělecké 
aktivity máme dost a rozhodně neslábne.
I. K. Pokud člověk žije denně s hudbou takových let, tak ani rok s co-
videm mu nemůže motivaci vzít. A navíc jako pedagogové jsme stále 
v kontaktu se svými studenty, takže ani není čas tu motivaci ztratit.

Jak vidíte budoucnost kultury v České republice?
L. Č. Jak jsem již psal, jsem velkým optimistou. Hudba tady určitě 
bude nadále i přes momentální nezájem ze strany vládnoucí garni-
tury.
M. K. Jsem optimistou, o  budoucnost kultury u  nás i  celosvětově 
strach nemám. Kultura v jakékoliv podobě – tedy i ve formě klasické 
hudby – patří vědomě či podvědomě k duchovní potřebě každého 
člověka. Z historie známe, že byla mnohá období, kdy kultura za pro-
sperity států rozkvétala a naopak v těžkých časech válečných nebo 
pandemických skomírala. To je zcela přirozený proces. Právě teď se 
nacházíme v té pro kulturu smutnější době, ale vždy jde jen o odra-
žení se ode dna a brzy přijdou opět časy prosperity.
I. K. Nechci být pesimistou, ale když vidím každodenní výkony našich 
představitelů, obávám se, že slovo kultura v jejich duších příliš nere-
zonuje. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že po dlouhém, nedob-
rovolném půstu se najde dost posluchačů, kteří se už nyní těší, jak 
budou plnit koncertní či divadelní sály.

Jak Vaši studenti snášejí distanční výuku?
L. Č. Máme na HAMU tu výhodu, že můžeme mít se studenty konzul-
tace přímo ve škole. Distanční výuka na vysoké škole tohoto typu je 
víceméně nemožná.
M. K. Já učím z  95 procent prezenčně. S  negativním testem buď 
na HAMU, nebo u sebe doma, kde mám prostornou pracovnu. Pouze 

mé dvě stážistky, které se zrovna rozhodly vrátit na čas domů do Ja-
ponska, mi posílají množství svých nahrávek, které se snažím hodno-
tit a komentovat.
I. K. Na  HAMU máme naštěstí možnost učit individuální hodiny 
do 2 osob prezenčně, pouze větší ansámbly se scházet nemohou. Te-
oretické předměty se vyučují distančně, ale i tak naši studenti neztra-
tili úplně osobní kontakt se svým pedagogem. Ten se totiž výukou 
přes obrazovku nahradit nedá.

Setkali jste se ve své bohaté koncertní kariéře s rasismem, pohr-
dáním či absencí respektu? Narážím na aktuální fotbalovou kau-
zu Slavia–Rangers. Může se něco podobného dít v uměleckých 
kruzích?
L. Č. Na škole máme několik zahraničních studentů a osobně jsem se 
nesetkal s žádnými projevy rasismu. Myslím si, že toto je specifické 
pro sportovní odvětví.
M. K. Rasismus nebo nerespektování kolegů je bohužel také v  rejs-
tříku komplexních lidských vlastností. Nevyhýbá se ani kultuře, ale 
osobně jsem se s tím naštěstí ještě nikdy nesetkal.
I. K. S rasismem jsem se v uměleckém prostředí osobně nesetkal, ab-
sence respektu bohužel naší společností pomalu, ale jistě prostupuje 
a okolnosti doby tomuto fenoménu značně nahrávají. Nutno ovšem 
říci, že v  uměleckých kruzích to ještě nedosáhlo takových hodnot 
jako třeba v politice či v byznysu.

Znám Vás jako velmi pozitivní osobnosti. Poraďte svůj recept 
na udržení zdravé mysli a dobré nálady.
L. Č. Rodina v  pořádku, nesledování zpráv v  televizi a  přátelení se 
s hudbou.
M. K. Ve zdravé a dobré náladě nás udržuje radost z hudby a společ-
ného muzicírování. Z toho vyplývá i  jakési poslání činit posluchače 
šťastnými a spokojenými – a právě to mě osobně už více než 40 let 
nabíjí a troufám si říci, že i uzdravuje a zároveň plní optimismem… 
a optimismus je, jak se tvrdí v chytrých příručkách, opium lidstva.
I. K. Vážím si toho, že mohu dělat profesi, která mě těší a naplňuje, 
mám kolem sebe tolik skvělých lidí, ať je to rodina, nebo přátelé, 
a  dožil jsem se slušného věku, takže by nebylo fér, abych své oko-
lí otravoval špatnou náladou. Vždycky je dobré si uvědomit, že by 
mohlo být daleko hůř…

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert houslisty Leoše Čepického, violoncellisty Michala Kaňky 
a  klavíristy Ivana Klánského byl v  rámci KPH plánován na  čtvrtek 
20. května 2021 od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně. 
Sledujte plakáty a informace Kulturního centra Česká Třebová!
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KULTURNÍ CENTRUM
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 – 16. 12. 2021

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

OSTATNÍ AKCE:

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

KRUH PŘÁTEL HUDBY:  
AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY

KPH 19/20 
Kalliope trio Prague – 2. 12. 2021

KPH 20/21 
Ostrý + Ježková + Mašek – termín v jednání
Růžička + Rose Melody + Amadeus Kvartet – 
10. 6. 2021
Špaček + Sekera – 30. 9. 2021
Slavic trio – 9. 11. 2021
Hošek + Hošková – termín v jednání
Mikulecká + Špičáková + Plocková – termín 
v jednání
Čepický + Kaňka + Klánský – termín v jednání
Sledujte prosím naše webové stránky 
www.kcct.cz/program

Z CENTRA – JAN ČENSKÝ
2. 5. / 18:00 hodin / on-line / zdarma

CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ ON-LINE
14. 5. / 19:00 hodin / on-line / zdarma
Předávání cen města Česká Třebová za  rok 
2019 a 2020. Průvodní slovo: Jana Voleská.
Doprovodný program: Cirkus Ponorka.

ON-LINE KONCERT SKUPINY VOLNOST
15. 5. / 18:00 hodin / on-line / zdarma
Koncert folkové skupiny Volnost přímo z Kul-
turního centra Česká Třebová.

Z CENTRA – BÁRA SOUKUPOVÁ
16. 5. / 18:00 hodin / on-line / zdarma

ON-LINE KONCERT  
SKUPINY INTERSTATE 60
22. 5. / 18:00 hodin / on-line / zdarma
On-line koncert rock/popové skupiny In-
terstate 60 přímo z Kulturního centra Česká 
Třebová.
Složení kapely: Fanda Kusý – kytara, Ondra 
Boháč – klávesy, zpěv, Ivoš Soukup – basa, 
Majkl Simon – bicí.

Z CENTRA  
– SPOLEK OTUŽILCŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ
30. 5. / 18:00 hodin / on-line / zdarmaYOUTUBE VYSÍLÁNÍ KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ – KVĚTEN 2021

1. 5. Sobota 9:00 Ať žijí duchové
pohádka DDM, soubor Knoflíček z roku 2018 https://youtu.be/N9Hxi-XxrdY
5. 5. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2016  https://youtu.be/UYrzFnyez40
7. 5. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2016  https://youtu.be/jTCqg88_TG0
8. 5. Sobota 9:00 Škola života
divadlo studentů Gymnázia z roku 2009  https://youtu.be/3hYV2W36Av8
12. 5. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2017  https://youtu.be/_z_liKcDhHM
14. 5. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2017  https://youtu.be/PBdvNX0QvS0
15. 5. Sobota 9:00 Velký swingový orchestr
záznam z koncertu VSO z roku 2008  https://youtu.be/wzJEQZsEVXs
19. 5. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2018  https://youtu.be/Rb2d-WbFJ4k
21. 5. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2018  https://youtu.be/CL4JA0_azeg
22. 5. Sobota 9:00 Velký swingový orchestr
záznam z koncertu VSO z roku 2009  https://youtu.be/aS100Uyuwxs
26. 5. Středa 20:00 Akademie Gymnázia
první část večera z roku 2019  https://youtu.be/6D6snbqwnm0
28. 5. Pátek 20:00 Akademie Gymnázia
druhá část večera z roku 2019  https://youtu.be/jDtyS12aquY
29. 5. Sobota 9:00 Královna přírodních sil
pohádka DDM, soubor Knoflíček z roku 2019  https://youtu.be/Evr5J3dvPrc

Z CENTRA
Kulturní centrum Česká Třebová bude od 2. května zveřejňovat na svém kanále YouTube kaž-
dou druhou neděli jeden z dílů nového pořadu Z centra, který formou rozhovorů před-
staví divákům zajímavé osobnosti se vztahem k našemu městu. Otázky hostům budou 
v novém pořadu pokládat moderátoři Jiří Holý a František Kusý.

Pokud nechcete následující události propásnout, doporučuji vyhledat na YouTube náš kanál 
– KCCT ONLINE a kliknout na tlačítko „sledovat“. Budete tak upozorněni dopředu na blížící se 
přenos. Všechny pořady se budou vysílat v rozlišení 1080 HD, doporučuji sledovat přenosy 
v nejvyšší možné kvalitě, jak na mobilu, počítači, tak i na chytré televizi, kde si můžete náš 
kanál KCCT ONLINE také vyhledat a sledovat.

http://www.kcct.cz/program
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HISTORICKÁ PIVNÍ ETIKETA
Na  internetových aukcích se běžně objevu-
je několik typů pivních etiket, pocházejících 
z  bývalého českotřebovského pivovaru. 
Ve  většině případů se jedná o  nepoužité 
etikety tzv. socialistické, pocházející z  doby 
před zrušením pivovaru (tedy z  doby před 
rokem 1971), bývají však zde také ke  koupi 
etikety sudové, které jsou zřejmě data star-
šího a lepily se na sudy se zlatavým mokem. 
Tyto etikety byly náhodnými návštěvníky již 
opuštěného pivovaru, později sodovkárny, 
v době demolice objektu, v roce 1985, nale-
zeny v podkroví budovy a zachráněny. Sám 
jsem tam v té době půdy pivovaru prolézal, 
po  etiketách šlapal a  několik jich také do-
nesl. Vím tedy z  vlastní zkušenosti, že zbylé 
zásoby etiket tam zůstaly. Dalším typem jsou 
etikety na láhve, pocházející ze stáčírny piva 
Stanislava Novotného v Litomyšlské ulici čp. 
108 (restaurace Beseda). Tyto jsou již z doby 
poměrně dávné, pochází z  meziválečného 
období. Opět pochází z  podkroví, tentokrát 
domu čp. 108. Byly tam rozesety po podlaze 
celé půdy a druhou polovinu podkroví zabí-
rala vrstva starých pivních lahví, zbylá zásoba 
ze stáčírny. Zde byl jejich sklad. Dodnes sbě-
ratelé lahví vzpomínají, kterak trávili hodiny 
na  půdě a  hromady přebírali a  nalezenými 
úlovky plnili svá auta. Stanislav Novotný to-

tiž používal k plnění také pivní láhve z jiných 
pivovarů, s  litými názvy pivovarů, na  jejichž 
hrdla své etikety lepil. Proto se v té zaprášené 
hromadě lahví na půdě daly najít opravdové 
skvosty. 
V závěru měsíce března 2021 se však na jed-
né internetové aukci objevila skutečná „per-
la“ mezi etiketami, ve  Třebové dosud ne-
známá. Jedná se o pivní etiketu, pocházející 
z doby otevření českotřebovského pivovaru, 
tedy z období po roce 1872. Nikdo z pamět-
níků a  příznivců českotřebovského pivova-
ru asi netušil, že v této době již podnik měl 
vlastní etikety. 
Jedná se o  oválnou etiketu, opatřenou če-
skoněmeckým textem, vytištěnou v  kombi-
naci červené, modré, zlaté a  zelené barvy. 
Okraje jsou lemovány dvojjazyčným ozna-
čením výrobce: „SPOLEČNÝ PIVOVAR SE SLA-
DOVNOU ČESKÁ TŘEBOVÁ. - AKTIEN. BRAUE-
REI UND MÄLZEREI BÖHM. TRÜBAU.“ Okraje 
etikety zdobí chmelové šišky s listy, vytištěné 
v zelené barvě. Jedná se o etiketu z tradiční-
ho výrobku místního pivovaru, piva Březňák. 
Její střed zdobí zlatě provedené medaile, 
které podnik, pravděpodobně na výstavách, 
získal. Vytištěna byla u známé tiskařské firmy 
Theodora Böhma v  Novém Městě nad Me-
tují, která se mimo jiné zabývala vydáváním 

pohlednic a  tiskem obchodních tiskopisů 
a  reklamních materiálů. O  stáří etikety vy-
povídá název pivovaru. Společným byl totiž 
v  době svého vzniku. Podnik měl též svoji 
vlastní akcii. V pozdějších letech již v názvu 
firmy vidíme jména dalších majitelů (Matěj 
Brejcha, Karel Kestřánek & Jindřich Gassber-
ger, Karel Lom a  synové). Etiketa, ač nebyla 
v  dobrém stavu (nejspíš také půdní nález, 
možná jediná zapomenutá na půdě zdejšího 
pivovaru), vzbudila na aukci velký zájem sbě-
ratelů. Celkem na ni přihazovalo dvanáct zá-
jemců a prodala se za rekordních 16 200 Kč. 

Martin Šebela

ROZHOVOR: ŽIVOTNÍ JUBILEUM BLANKY KOSTŘICOVÉ
V dubnu letošního roku oslavila své kulaté narozeniny spisovatelka, literární vědkyně 
a scenáristka PhDr. Blanka Kostřicová, Ph.D. 

Nedávno vyšla vaše rovněž „jubilejní“ kni-
ha – desátá. Mohla byste o ní něco říci?
Jmenuje se Dobré umění není proti životu, 
s podtitulem Recenze, kritiky, stati. (Název je 
parafrází výroku literárního kritika Bedřicha 
Fučíka – „jenom špatné umění je proti živo-
tu“, s  nímž se plně identifikuji.) Jde o  výbor 
mých odborných textů psaných v uplynulém 
zhruba čtvrtstoletí pro literární a  literárně-
vědné časopisy a sborníky. Hlavní pozornost 
je přitom věnována české próze. Ediční pří-
pravu knihy jsem dělala průběžně po  celý 
loňský rok; a  jsem moc ráda, že se nakonec 
vše podařilo, i fyzická podoba knihy je přes-
ně podle mých představ.

Jsou vaše knihy také recenzovány v  lite-
rárních časopisech? A  jaký je eventuální 
další jejich ohlas?
Nějaké recenze se zpravidla objeví v  časo-
pise Tvar, někdy v  Reflexu, v  Mladé frontě, 
v  Hostu… V  posledně jmenovaném časopi-
se vyšla před časem velmi příznivá recenze 
mé odborné knihy Románový cyklus Jiřího 
Kratochvila, z pera kostnického profesora es-
tetiky českého původu Květoslava Chvatíka. 
Profesor slavistiky na  newyorské univerzitě 
Milan Fryščák (rovněž českého původu) tuto 
knihu též velmi ocenil a dokonce se pokusil 
prosadit její překlad do angličtiny a následně 
vydání v univerzitním nakladatelství. Univer-
zita však tehdy procházela výraznou finanční 
krizí; záměr se proto nepodařilo uskutečnit.

A  ještě jednoho poněkud kuriózního zahra-
ničního ohlasu se mé knížky dočkaly: před 
časem jsem věnovala dvě z nich spisovatelce 
Markétě Pilátové, která tehdy učila v Buenos 
Aires potomky českých krajanů češtinu. Mé 
knížky použila k výuce a na mladé Argentin-
ce učinily takový dojem, že jim je tam musela 
nechat a po návratu do Česka mi psala, zda 
bych jí je nemohla poslat znovu… 

Čím vším se v literární oblasti zabýváte?
Kromě vlastní tvorby se stále dost intenziv-
ně  věnuji recenzování i  psaní literárněvěd-
ných statí. Přednášela jsem v rámci Literárně-
vědné společnosti na FF v Brně, v Olomouci 
a v Pardubicích, na PdF v Hradci Králové. Pří-
ležitostně se účastním mezinárodních literár-
něvědných konferencí na FF UP v Olomouci. 
Připravila jsem na  dvě desítky scénářů pro 
Český rozhlas; tři byly z  mých knih, ostatní 
z  knih jiných autorů – pro četbu na  pokra-
čování. Občas také rediguji knihy pro různá 
nakladatelství.
No a  samozřejmě – dvakrát ročně jsem mí-
vala (a  snad zase budu mít!) autorské čtení 
v  českotřebovské knihovně; nebýt korona-
virové pohromy, bylo by letos na jaře rovněž 
jubilejní – čtyřicáté. A když jsem se pokusila 
spočítat svá čtení mimotřebovská (v  Praze, 
Brně, Olomouci, Ostravě, Chocni…), došla 
jsem k témuž číslu. Před šesti lety jsem také 
začala zvát do  třebovské knihovny na  čtení 
ty žijící autory, jejichž knihy jsem recenzova-
la.

Připravila jste také výstavu obrazů Terezy 
Límanové v Kulturním centru…
I  v  tomto jsem chtěla pokračovat. Ještě 
před zmíněnou pohromou byla domluve-
na na  loňské jaro výstava Daniela Balabána, 
na  podzim pak Anežky a  Miroslava Kovalo-
vých, měla jsem i plány další.

Nejen slovem (a obrazem) živ je člověk. Je 
o vás známo, že se věnujete i mnoha dal-
ším aktivitám…
Ano, ale to by bylo na delší povídání. A v Čes-
kotřebovském zpravodaji máme vymezen 
pouze určitý prostor…

Děkuji vám za rozhovor. 

text a foto: Milan Mikolecký

Blanka Kostřicová 
v městské knihovně
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VITRÁŽOVÉ OKNO  
Z ROMÁNSKÉ ROTUNDY SV. KATEŘINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Ve sbírce Městského muzea Česká Třebová se nachází vitrážové okno z rotundy sv. Kateřiny. 
Svému účelu sloužilo do  léta 1920, kdy bylo při tehdy probíhající opravě kaple vybouráno 
a darováno muzeu. Jan Tykač – tehdejší správce muzea – zapsal, že se jedná o okno románské. 
Dlužno poznamenat, že nebyl sám, kdo se domníval, že tvary oken, která na rotundě známe, 
jsou původní, tedy někdy ze 13. století. Tento názor zastával na konci 19. století například 
i F. J. Lehner, historik umění a průkopník památkové péče. 
Zmíněná oprava kaple proběhla mezi lety 1920–1921 a přinesla mnohá zajímavá zjištění. Bě-
hem stavebních zásahů vydala rotunda nejedno dosud skryté tajemství o svém původním 
vzhledu. A právě zjištění, že současný tvar oken je nepůvodní, mezi ně patří. Když totiž byla 
otlučena novodobá vrstva omítek, objevily se omítky renesanční se sgrafitovou výzdobou, 
která rámovala starší úzká okna. Ta měla jiný tvar i umístění. Bylo konstatováno, že původ-
ně směřovalo jedno okno na každou světovou stranu. Pouze na západní straně lodi se toto 
neprokázalo, protože v  místech, kde se mohlo nacházet, byl v  19. století probourán vstup 
na kruchtu. Snad zde ale mohlo být i větší okno, dokonce kružbové. 
Jaké je tedy stáří okna, které máme ve sbírkách? Odpověď nabízí přímo jedno z jeho sklíček. 
Nese totiž vyškrábaný letopočet 1746. Kromě toho i iniciály FK. Nejpozději tedy v tomto roce 
došlo k nahrazení původních oken novými. Další sklíčko uvádí dokonce jména několika osob. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že v roce 1746 musela rotunda prodělat nějakou větší přestavbu. 
To nám nakonec potvrzuje i farní kronika. V ní čteme, že při opravě byla na epištolní straně 
(pravá strana kostela či kaple při pohledu na oltář) ke kapli přistavěna zděná klenutá sakristie 
a pod ní rovněž klenutá kostnice, která měla být zrušena, až v ní uložené kosti zpráchniví. Před 
hlavními a vedlejšími dveřmi byly postaveny dřevěné předsíně. Jména uvedená na okně tedy 
patří těm, kteří se na opravě nějak podíleli. 
Vitrážové okno je tedy staré neuvěřitelných 275 let. V roce 2020, sto let poté, co bylo ze svého 
původního místa sejmuto a zbaveno své funkce, se ocitlo na hranici své životnosti. Dřevěné 
konstrukční prvky byly rozpadlé, olověná osnova spojující skla natolik zvětralá, že hrozilo vy-
padnutí jednotlivých sklíček. Proto bylo svěřeno restaurátorům specializujícím se na restau-
rování vitráží. V současnosti je okno umístěno na výstavě s názvem Neoprašujeme!, která čeká 
na chvíli, kdy se bude moci otevřít návštěvníkům.

Jana Voleská, ředitelka městského muzea

MĚSTSKÉ MUZEUM
Muzeum a TIC jsou na základě platných pro-
tiepidemických opatření až do odvolání uza-
vřeny. 
Badatelna je v  provozu, dotazy jsou vyřizo-
vány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo 
prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).

VÝSTAVA: NEOPRAŠUJEME!

Zpřístupněna bude po  rozvolnění protiepi-
demických opatření a  potrvá do  23. května 
2021. Výstava představuje soubor restauro-
vaných sbírkových předmětů za  posledních 
dvacet let. 
Sbírkové předměty, které by si návštěv-
níci za  běžných okolností mohli prohléd-
nout v  rámci výstav, jsou instalovány 
do vitríny v recepci muzea, takže si je lze 
prohlédnout z ulice. 

PODCASTY
Zájemci o regionální dějiny si mohou poslech-
nout podcasty, které naleznou na webových 
stránkách muzea www.mmct.cz. Nabídka, 
která se postupně rozrůstá, zatím obsahuje 
tyto epizody: 
• Jiří Josefík (1920–2006)
• Tradice a zvyky doby adventu a Vánoc
• Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
• Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové
• Transport smrti z  Osvětimi a  jeho stopy 

v České Třebové

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO 
V KOZLOVĚ

Chaloupka Maxe Švabinského, která v  loň-
ském roce prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
bude opět zpřístupněna, jestliže to platná 
protiepidemická nařízení dovolí. Informa-
ce o  muzejní noci, otvírací době a  případ-
ných omezeních provozu budou zveřejněny 
na webových stránkách a facebooku muzea.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

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

Změny a  aktuální informace nalez-
nete na  www.mmct.cz nebo https://  
www.facebook.com/mmctcz.
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 
11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, 
tel. kancelář 465 534 516.

Okno po restaurování Rotunda sv. Kateřiny  
se sgrafitovou výzdobou,  
která rámovala i původní okna,  
sbírka MMČT, asi 40. léta 20. století.

PODĚKOVÁNÍ

Městské muzeum Česká Třebová děkuje 
panu Zdeňku Kocmanovi za darování Pamět-
ní desky zakladatelů spořitelny v České Tře-
bové z roku 1925 do sbírek muzea!

Pamětní deska zakladatelů spořitelny v České Třebové

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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Dne 18. dubna 2021 
uplynulo 6 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan Bohuslav 
Zoubele. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Josefína, manželka, Blanka, 
dcera s rodinou, Rosťa, syn s rodinou.

Dne 28. května 2021 si 
připomínáme 2. smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dě-
deček, pan Vojtěch 
Dobrovský.
Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 3. dubna 2021 
uplynulo 30 let, kdy 
nám předčasné,  
tragické úmrtí vzalo 
našeho tatínka,  
pana Karla Nastoupila.
Byl to pracovitý  
a obětavý člověk,  
který nikdy nikomu 
neodmítnul pomoci.

S láskou vzpomínají syn Karel a dcera 
Ivana.

Dne 24. května 2021 
uplynou dva roky 
od úmrtí naší milova-
né maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Ludmily Chlumecké. 
Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí společně 
s námi tichou  
vzpomínku.

S láskou vzpomíná celá rodina.

„Slunce vychází, zapadá 
a opět vychází – člověk 
přichází, odchází a již se 
nevrací.“
Dne 5. dubna 2021 
uplynulo 8 let od chvíle, 
kdy mě navždy opustil 
můj drahý manžel, pan 
JUDr. Jiří Váně. 
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu s námi tichou vzpo-

mínku.
Vzpomínají: Stanislava, manželka, rodina 
Bouškova a Horská, rodina Novákova

Dne 26. dubna 2021 
uplynul rok  
od tragického úmrtí 
mého syna, bratra 
a vnuka Pavla Hájka.
Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. 
Zarmoucená rodina

Dne 30. května 2021 
uplyne 1 smutný rok 
od úmrtí  
pana Zdeňka Kučery.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Anna, manželka, Jitka a Iva, 
dcery s rodinami, ostatní příbuzní.

Dne 3. května 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, 
babička, prababička 
a praprababička,  
paní Marta Honlová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. 

Vzpomíná rodina.

Dne 6. května 2021 
uplyne 11 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka 
a babička, paní Dagmar 
Bobelová. 
Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 23. května 2021 
uplyne 3. smutný rok, 
kdy nás náhle opustila 
naše drahá dcera, man-
želka, maminka, sestra 
a vnučka, paní Bc. Lucie 
Kolářová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou  
vzpomínku.

Vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 1. května 2021 
uplyne 35 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek, bratr a dědeček, 
pan Ludvík Chadima.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
Vzpomínají: manželka, 

děti s rodinami, vnoučata

V dubnu uplynul 1. rok 
od úmrtí  
pana Karla Hovorky. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou 
vzpomínku.
Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 18. března 2021 
uplynul 1. rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše sestřenice, paní 
Mirka Jurásková.
S láskou vzpomínají 
Karel a Iva.

Dne 10. května 2021 
uplyne 2. smutný rok 
od úmrtí, kdy nás 
navždy opustil pan 
Miroslav Křeminský.
Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
Vzpomíná: Lenka s ro-
dinou.

Dne 27. května si připo-
meneme 10 let, co nás 
navždy opustila manžel-
ka, maminka a babička, 
paní Marie Renčínová, 
rozená Vaňousová v Pří-
vratu. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.
Děkují manžel a děti.
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Dne 11. května 2021 
uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, maminka, ba-
bička, prababička, paní 
Bohumila Slezáková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 18. května 2021 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Miloš Hurka.
Děkujeme všem,  
kdo si spolu s námi  
tiše vzpomenou.
S láskou vzpomínají 
manželka Eva, syn 
a dcera s rodinou.

Dne 4. května 2021 
uplyne 3. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá manželka,  
maminka a babička, 
paní Jana Koníčková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Václav, manžel, děti a ostatní 
příbuzní

Dne 29. května 2021 
vzpomeneme  
13. výročí úmrtí  
pana Václava Bartoše.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu spolu 
s námi tichou  
vzpomínku.

Za vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen 
žal, ten kdo tě miloval, 
vzpomíná dál.
Dne 31. května 2021 
uplyne 2. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 
pan Zdeněk Jasanský.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 27. dubna 2021 
uplynul 1 smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 
Vladimír Ludl.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 8. května 2021 si 
společně vzpomeňme 
na Emila Vydru, který 
nás opustil již před 11 
lety.
Děkujeme všem, kteří 
mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.
Stále na něj myslí man-
želka, dcera, syn, sestra 

s rodinami a přátelé.

Dne 12. května 2021 
uplynou 4 roky od chví-
le, kdy nás navždy opus-
til náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Ladislav Hýbl.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: syn Tomáš s rodinou

Dne 12. května 2021 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel,  
tatínek a dědeček,  
pan Vladimír Třasák.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají: Jana, manželka, Vladimír, syn 
s rodinou, Jan, syn s rodinou a kamarádi.

Dne 8. května uplyne 
1 rok od úmrtí našeho 
milovaného tatínka, 
dědečka a pradědečka, 
pana Dalibora Sali-
vara. 
Vzpomínají dcera a syn 
s rodinami.

Dne 16. května 2021 
uplyne 3. smutný rok 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše 
drahá dcera, sestra, 
maminka, babička  
a kamarádka, paní 
Monika Šumná.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi tichou 

vzpomínku.
Vzpomínají: děti a ostatní příbuzní.

Dne 20. května 2021 
uplyne 6. smutný rok 
od chvíle, kdy nás  
navždy opustila naše 
drahá manželka,  
maminka a babička, 
paní Dagmar Pávková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.

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

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

ÚMRTÍ

Zdeněk Řehák, 90 let, Česká Třebová
Eva Novotná, 76 let, Česká Třebová
Adolf Schwarz, 63 let, Česká Třebová
Bohuslav Dlouhý, 75 let, Česká Třebová
Zdeňka Rybková, 89 let, Česká Třebová
Věra Štarmanová, 89 let, Česká Třebová
Miloslav Sixta, 68 let, Česká Třebová
Josef Bican, 77 let, Česká Třebová
Vladimír Záleský, 92 let, Česká Třebová
Jan Mrázek, 57 let, Česká Třebová
Jaroslav Hrabálek, 75 let, Česká Třebová
Emilie Machačová, 79 let, Česká Třebová
Marta Rejmanová, 74 let, Česká Třebová
Zdeněk Honl, 72 let, Česká Třebová
Jana Schusterová, 68 let, Česká Třebová
Jan Sýkora, 80 let, Česká Třebová
Ladislav Perský, 73 let, Česká Třebová
Josef Kopecký, 68 let, Česká Třebová
Bohuslav Mitvalský, 77 let, Česká Třebová
Stanislav Pácl, 72 let, Česká Třebová
František Kulíšek, 82 let, Česká Třebová
Marie Klíčová, 74 let, Česká Třebová
Ladislav Kohoutek, 71 let, Česká Třebová
Rudolf Cindr, 81 let, Česká Třebová
Berta Křemenáková, 75 let, Česká Třebová
Jiří Malínek, 76 let, Česká Třebová
Eva Musilová, 83 let, Česká Třebová
Jiří Vaňous, 66 let, Česká Třebová
Jarmila Vaňousová, 90 let, Česká Třebová

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

SLUŽBY AUDIOHELPU 
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. 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 po-
můcek. 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 slucho-
vě postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.

ÚTERÝ:  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 po-
moci jim v domácím prostředí.
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Poláková

EKOCENTRUM PODORLICKO

POMOC S MAPOVÁNÍM DOUPNÝCH STROMŮ
V letošním předjaří bylo v České Třebové vykáceno mnoho stromů. Některé zásahy vyvolaly 
nevoli obyvatel města. Řada stromů byla vykácena z  důvodu jejich špatného zdravotního 
stavu a nebezpečí zranění kolemjdoucích lidí, či majetku. Mnohé staré stromy mají od datlo-
vitých ptáků vytesané dutiny, které jsou obývány ptáky, veverkami i jinými živočichy. Takové 
stromy se označují jako doupné stromy. Dutiny si zvířata upravují jako svoje hnízda, pelíšky. 
Pokácením stromu o ně přijdou.
Pomozte nám v České Třebové zmapovat doupné stromy, abychom příště mohli přede-
jít jejich kácení nebo pro zvířata včas připravit náhradní obydlí.
Pokud najdete doupný strom, napište jeho umístění (adresu), případně polohu GPS, 
popište jeho stav, odhadněte, kdo v něm bydlí, pošlete nám do konce května fotografii 
stromu. Vše odešlete na adresu chupk@gmail.com. V průběhu června záznamy vyhodnotíme 
a zaneseme do mapy města.
Za ZO ČSOP Podorlicko 

Hana Grundová 
PTAČÍ BUDKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Ráda bych navázala na článek v březnovém čísle zpravodaje, který byl o nápadu vyrobit v prů-
běhu jara větší množství ptačích budek, které bychom umístili do blízkosti vykácených poros-
tů ve městě. Nápad je vždy na začátku, je však potřeba jej i realizovat i přes různá úskalí, a to 
se nám nakonec docela podařilo. Mnozí realizují právě třeba výrobu a rozvěšování ptačích 
příbytků každoročně, samostatně a nikde se tím nechlubí a neprezentují, považují to za běž-
nou součást svého soužití s přírodou. Proto se snad tito dobří lidé nebudou na nás zlobit, že 
jsme se do výroby budek pustili také a chtěli jsme tím tak trochu i připomenout veřejnosti, 
z jakých „obyčejných“ věcí kolem nás můžeme mít každodenní radost. Pod slovem příroda si 
totiž někteří mohou představit především les, hory, jezera, divočinu, a to někde dál od města. 
Ona je však i mezi námi ve městech a obcích a tam je také nutné ji chránit a pečovat o každou 
louku, lesík, park, o  každý strom. I  živých tvorů s  námi ve  městech žije bezpočet. A  stejně 
tak, jak mnohé občany zaskočilo kácení dřevin ve městě, mohla tato nastalá situace zaskočit 
i ptactvo, které v těchto lokalitách žilo. Považovali jsme tak s kamarády za samozřejmost, po-
skytnout ptáčkům nová hnízdiště, a to co nejdříve. Podařilo se tak pro lokalitu v okolí Benátek 
a Břízek vyrobit cca 30 nových budek, které jsme postupně vyvěsili na stromech v okolí. I přes 
přísná omezení během března se povedlo za pomoci členů ZO Podorlicko Česká Třebová, čle-
nů Oddílu mladých ochránců přírody Orlíci a taky dobrovolníků dovést nápad do zdárného 
konce. Již v půlce dubna můžeme s radostí pozorovat práci samotných ptačích obyvatel, kteří 
v budkách připravují svá letošní hnízdiště. Poděkování patří nejenom všem dobrovolníkům, 
kteří budky opracovávali a rozvěšovali, ale také Miloši Hájkovi, který stál u zrodu myšlenky, vy-
robil a vyvěsil několik speciálních budek včetně rehkovníku, dále pak studentovi z Č. Třebové 
Jiřímu Fabiánovi, který pro nás vyrobil 20 budek (sýkorníky a špačkovníky) nebo také Jiřímu 
Grundovi, který vyráběl a  rozvěšoval i  jinde ve městě. Zvláštní dík patří firmě Mgr. Zdeněk 
Krása – Prodej řeziva za věnovaný materiál, a především společnosti IMS – Drašnar s.r.o., která 
náš projekt podpořila finančně.

Alena Šplíchalová

INZERCE

Železniční nákladní dopravce

RETRACK CZECH
s majoritních podílem společnosti VTG

se sídlem v České Třebové hledá

STROJVEDOUCÍ
VOZMISTRY
DISPEČERY

Zájemci hlaste se na mail 
jiri.vencl@carborail.cz, 

tel. 602 245 136
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – KVĚTEN 2021

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
1.–2. 5. 2021 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210
8.–9. 5. 2021 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
15.–16. 5. 2021 MDDr. Drdová Anna, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
22.–23. 5. 2021 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová, tel. 606 704 599
29.–30. 5. 2021 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643

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

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY

ROK 2020 VE FOTOGRAFII, SRDÍČKOVÁ VÝZVA
Začátkem března, přesněji tedy 10. 3. uplynul přesně rok ode dne, kdy jsme poprvé museli 
uzavřít Domov návštěvám, kvůli proticovidovým opatřením. Na ten den si pamatuji přesně. 
Loni ještě devátého března v Domově proběhl Tematický den s MŠ Vinohrady a už v tu chvíli 
jsme všichni tušili, že je to akce na delší dobu poslední. Bohužel to byla pravda, jen jsme ne-
očekávali, že to je začátek běhu na velmi dlouhou trať a je potřeba svoje síly na tu dlouhou 
cestu opravdu dobře rozložit. 
Uplynulý rok zasáhl do  našich životů. U  příležitosti tohoto ročního výročí jsme připravi-
li v kapli Domova výstavu Rok 2020 ve fotografii, sestavenou z fotografií pořízených v roce 
2020 na akcích v Domově. Společně s uživateli jsme mohli zavzpomínat na příjemné chvíle, 
které nám rok 2020 přinesl. Zároveň byla tato výstava i příležitostí spatřit na fotografiích se-
niory, spolubydlící, známé, kteří už Domov opustili. Výstava byla volně přístupná všem uživa-
telům v průběhu tří týdnů. 
Souběžně s výstavou fotografií probíhala i další vzpomínková akce Srdíčková výzva. Zaměst-
nanci i uživatelé měli možnost si na respirátor nalepit černou samolepku s červeným srdíč-
kem. Černá symbolizovala ty, kteří nás během roku 2020 opustili, srdíčko vprostřed bylo sym-
bolem všech, kteří tu s námi jsou i nadále a potřebují naši péči. Zároveň je i symbolem naděje, 
že snad bude brzy líp. 
Nálepky byly volně k dispozici i na výstavě fotografií. Zájem o srdíčka předčil očekávání. 

KULIČKY

Dne 22. 3. v Domově odstartovala jarní tipovací soutěž, ve které bylo cílem uhodnout, kolik 
kuliček se vejde do zavařovací sklenice. Aktivizační pracovnice procházely se sklenicí jednot-
livé pokoje a zapisovaly tipy uživatel. Soutěže se opět účastnili i zaměstnanci Domova. Pro 
nejlépe tipující byly nachystány odměny – uživatelé soutěžili o balíček s oplatky, zaměstnanci 
o nanuk dle vlastního výběru. 
Po otevření lahve bylo napočítáno 214 kuliček a o vítězství se dělilo 5 zaměstnanců a 5 uživa-
tel. Nikdo neuhodl přesný počet, ale odměnili jsme 5 nejlépe tipujících, kteří se svým odha-
dem k číslu 214 přiblížili nejvíc. Vítězům gratulujeme a ostatní budou moci zkusit své štěstí 
již brzy v další soutěži.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ OD ZŠ NÁDRAŽNÍ A ÚSTECKÁ

Díky spolupráci se spolkem Za  jeden provaz a  školami ZŠ Nádražní a  Ústecká jsme mohli 
všem uživatelům Domova popřát pěkné Velikonoce a předat jim krásná velikonoční přáníčka, 
která pro ně žáci vyrobili. V době, kdy byly školy zavřené, se děti zapojily nejen do výroby přá-
níček pro seniory, ale i velikonočních zápichů a drobných dekorací, které přinesly do Domova 
veselejší jarní náladu. Děkujeme. 

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

TÝDENNÍ STACIONÁŘ  
PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným 
a/nebo mentálním onemocněním ve  věku 
od 16 do 64 let. Hlavním posláním je vést uži-
vatele k co největší míře nezávislosti na po-
moci druhé osoby a podpora v možnostech 
vést běžný způsob života. Službu poskytuje-
me nepřetržitě od  pondělí do  pátku, v  pro-
storách zařízení stacionáře na Lhotce v České 
Třebové. Trvalé bydliště v České Třebové ale 
není podmínkou! Zajišťujeme dopravu na-
šich klientů z místa jejich bydliště do stacio-
náře, a to vždy na začátku týdne.
Zaujala Vás tato možnost a chcete se dozvě-
dět víc? Kontaktujte vedoucí Týdenního sta-
cionáře: Veronika Synková, tel. 736 509 768
Na nové kamarády se těší klienti a personál 
Týdenního stacionáře v České Třebové.
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
KVĚTEN

Sledujte nás na  Facebooku Rosa rodinné 
centrum, popřípadě si volejte o  aktuální in-
formace o dění v Rose. Aktivity budou probí-
hat v souladu s aktuálními nařízeními vlády. 
Individuální návštěvy jsou možné, rezervujte 
si své místo předem telefonicky. Potřebujete-
-li poradit, informačně – konzultační činnosti 
probíhá telefonicky, vyslechneme, zkonzul-
tujeme, můžeme vás nasměrovat na podpůr-
né organizace apod.

Připravujeme letní příměstské tábory pro 
děti od 3 do 12 let, v termínech a s tématy: 
19.–23. 7. Hokusy – pokusy, 26.–30. 7. Pozná-
vejme 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 pit-
ný režim, a v době výletů také jízdné a vstup-
né. Zábavné pokusy, prožitkové učení a mno-
ho různých her si budeme užívat ve vnitřních 
prostorách Rosy, na  zahradě i  plánovaných 
výletech. Přihlášení a  info na  e-mailu rcro-
sact@seznam.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
CYKLOBURZA – ZMĚNA TERMÍNU

Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká Třebo-
vá pořádá Cykloburzu – prodej kol a dalšího 
cyklo příslušenství, koloběžek, in-line brus-
lí, cyklistického oblečení atd. Příjem zbo-
ží je v  pátek 14. 5. 2021 v  čase 9:00–12:00 
a 13:00–17:00 hodin. Prodej zboží je v sobo-
tu 15. 5. 2021 v čase 8:00–13:00 hodin. Výdej 
zboží bude probíhat v  sobotu 15. 5. 2021 
od 14:00 do 15:00 hodin. Za přijaté zboží vy-
bíráme poplatek. V  případě nepříznivé epi-
demiologické situace může být akce zrušena. 

NABÍDKA PRÁCE

Od nového školního roku Dům dětí a mláde-
že Kamarád, Česká Třebová hledá k rozšíření 
svých aktivit nové vedoucí zájmových krouž-
ků. 
V tuto chvíli hledáme vedoucího:
ZK Kytara
ZK Keyboard
Počítačového ZK
ZK Minecraft
Nebo třeba máte nějakou zálibu, kterou 
chcete předávat dalším generacím, holduje-
te sportu nebo tanci a chcete své dovednosti 
dále předávat? Právě pro vás je také určena 
tato nabídka.
Požadujeme:
Flexibilitu, samostatnost, kladný přístup 
k dětem.
Nabízíme:
Práci ve  stabilním a  zkušeném kolektivu 
na  dohodu o  pracovní činnosti, prostorové, 
materiální a technické zázemí. 
Odměna z dohody: od 150 do 200 Kč na ho-
dinu.
Informace vám rádi podáme na e-mailu: ddm.
kamarad@centrum.cz nebo tel.: 777 292 242.
V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději 
do 30. 6. 2021.

Připravujeme: 
Den dětí 1. 6. 2021 – sledujte naše webové 
stránky www.ddmkamarad.eu

ASISTENT PRO DOUČOVÁNÍ 
ŠKOLÁKŮ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Hledáme asistenty pro doučování školních 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Vhodné pro plnoleté studenty. Děti, pro kte-
ré sháníme doučující, potřebují dlouhodo-
bější intenzivní podporu, aby zvládaly běžné 
učivo. V souvislosti s distanční výukou je tato 
potřeba naléhavější. 
Náplň práce
• Doučování dítěte bude v  rozsahu cca 
2–3 hodiny týdně. 
• Doučování může probíhat v domácnosti dí-
těte či distančním způsobem. Možná 
kombinace obojího. 
• Asistent v  případě potřeby zaučí rodinu/ 
dítě v zacházení s technikou.
• Asistent bude komunikovat se sociálním 
pracovníkem rodiny. 
Hledáme někoho, kdo:
• Má motivaci učit děti a má sociální cítění.
• Je schopen vysvětlit učivo ZŠ.
• Umí používat techniku k  distanční výuce 
(PC, mobilní tel.) a má techniku k dispozici.
• Má komunikační a organizační schopnosti.
• Je samostatný, časově flexibilní.
• Může doučovat děti přímo v České Třebové. 
Požadujeme trestní bezúhonnost.
Nabízíme: 
• Smlouvu na DPP do konce roku 2021. 
• Odměnu 150 Kč/hod. Nástup možný ihned
• Úvodní zaučení a další metodickou podpo-
ru pracovníků zavedené organizace.
• Materiály pro doučování dětí.

Nabídka je vhodná např. pro studenty VOŠ či 
VŠ. Požadujeme plnoletost.
V  případě zájmu pošlete struč-
ný životopis a  motivační dopis na: 
jana.perinova@amalthea.cz. 
Více informací o  naší organizaci nalez-
nete na  www.amalthea.cz nebo volejte 
731 313 847.

Jana Peřinová, Amalthea

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
ROZŠIŘUJE SVOJI PÉČI
Velkou novinkou v  pečovatelské službě 
v  Ústí nad Orlicí je rozšíření poskytované 
péče o děti od 6 let věku se zdravotním posti-
žením, které plní povinnou školní docházku. 
Více informací nám pověděla vedoucí služby 
Mgr. Jiřina Matějíčková: „Pečovatelská služba 
může nyní poskytnout pomoc i  dětem se 
zdravotním postižením, které se nemohou 
do školy dopravovat samy nebo s rodiči.“
Dále vedoucí Jiřina dodává: „Kromě rozšíření 
cílové skupiny jsme rozšířili i  území služby. 
V posledním půl roce přibyly obce Přívrat, 
Dolní Dobrouč, město Česká Třebová, nyní 
také obec Řetůvka. Změnila se i provozní 
doba terénní služby – péči poskytujeme 
každý den od 7 do 19 hodin. S rozšířením 
provozní doby přibývá počet hodin přímé 
péče, jednotlivých výkonů i návštěv a spolu 
s tím i počet pracovních úvazků.“ 
Další informace na tel. č. 731 402 341.

TZ Oblastní charita, red

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. května 2021.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

http://www.ddmkamarad.eu/
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KVĚTNOVÉ ŠACHOVÉ DIAGRAMY

Potrénujte s  námi šachy. Na  všech diagra-
mech je na tahu bílý a dává mat druhým ta-
hem. 

Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

KULÍŠEK NEJMENŠÍ
V tomto čase, kdy očekáváme znovuotevření 
dětské skupiny Kulíšek pro 12 dětí ve  věku 
2–6 let, se s Vámi chceme podělit o naši filo-
zofii. Od  druhého roku věku dětí se formují 
základní návyky, sociální vztahy, ale i hodno-
ty pro celý jejich život. Zvláště v této době je 
to velmi důležité:
Velká moudrá sova, která „dohlíží“ na všech-
no učení a  vědění, musela být nejprve také 
úplně malou sovičkou. Díky laskavosti a sta-
rostlivosti starších a  samozřejmě také díky 
vlastní zvídavosti a  nadšení se naučila vše-
mu, co do života potřebuje.
Radost malých soviček je tak nakažlivá, že 
umí spojovat malé stejně jako ty velké.
„Kulíšek nejmenší“ je maskotem naší malé 
školky, protože věříme, že hravou formou 
s  podporou kamarádství, fair play a  odbor-
ného jako i  moudrého vedení si do  života 
naši nejmenší Kulíšci odnesou nejen správné 
hodnoty a dovednosti, ale také veselé a ne-
zapomenutelné zážitky, ke kterým se budou 
rádi vracet, až budou velcí.
Budeme rádi, když spolu s námi budete i na-
dále vytvářet takové místo.
Za dětskou skupinu Kulíšek 

Pavel Saqua, tel.: 776 056 801,  
www.mala-skolka.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021 – BAREVNÉ LÉTO V LETOKRUHU
Na letní prázdniny jsme si pro vaše děti připravili letní příměstské tábory. Společně prožijeme 
léto plné her, dovádění, legrace, dobrodružství, výletů a tvoření, v netradičním prostředí les-
ního klubu. Program je určený dětem ve věku od 3 do 7 let. Pro více informací navštivte náš 
web www.letokruh-klub.cz. Těšíme se na vás.

Turnusy a témata:
1. týden 1. 7.–9. 7. ---Zavřeno---
2. týden 12. 7.–16. 7. ---Zavřeno---
3. týden 19. 7.–23. 7. Badatelský svět
4. týden 26. 7.–30. 7. Vesmírné dobrodružství
5. týden 2. 8.–6. 8. Dílnička pod stromy
6. týden 9. 8.–13. 8. Olympiáda
7. týden 16. 8.–20. 8. Pohádkové tajemství
8. týden 23. 8.–27. 8. ---Zavřeno---
9. týden 30. 8.–31. 8. ---Zavřeno---
Cena za  týden příměstského tábora činí 
1800 Kč za 1 dítě.

Cena zahrnuje:
• celodenní docházku od pondělí do pátku,
• oběd a doplňkový pitný režim,
• program vedený zkušenými průvodci-pe-

dagogy,
• pomůcky, výtvarný, rukodělný a  spotřební 

materiál,
• pojištění dětí.

Jana Rudová, koordinátorka lesního klubu Letokruh
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PROVOZNÍ DOBA SPORTOVIŠŤ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ – KVĚTEN
Provozní doba sportovišť provozovaných fir-
mou Eko Bi s. r. o. v měsíci květnu bude sta-
novena dle aktuálně platných opatření a zve-
řejněna na stránkách www.bazen-trebova.cz 
a www.peklak.cz.
O případném obnovení provozu vás budeme 
včas informovat.

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

BIKE RESORT PEKLÁK 

Od  května pohyb na  stezkách možný den-
ně. Vlek a terénní káry v provozu od čtvrtka 
do neděle vždy 10–18 hodin, pokud to epi-
demiologická situace a vládní nařízení dovo-
lí. 
Aktuální informace na www.peklak.cz.

TŘEBOVÁCI NA MS V ARABSKÝCH EMIRÁTECH
Když jsme v lednovém čísle Českotřebovské-
ho zpravodaje psali o tom, že DSC Gym chce 
navázat na  úspěšný rok 2020, netušili jsme, 
že covidová pandemie posune možnost 
změřit síly a boj o medaile o další tři měsíce. 
Nemusím zdůrazňovat, jak náročná je indivi-
duální příprava na  tento bojový sport, když 
nemáte možnost poměřit své síly se soupeři. 
Zúčastnit se velkého, natož světového tur-
naje, vyžaduje v této situaci velkou odvahu. 
I  přes značnou finanční náročnost a  velmi 
přísná proticovidová opatření se Třebováci, 
jako jediní z Česka, vydali na Mistrovství svě-
ta do Abu Dhabi. Tento rozlohou největší stát 
a hlavní město Spojených arabských emirátů 
hostil ve dnech 7.–9. dubna Mistrovství světa 
v brazilském jiu jitsu. Po zvážení šancí uspět 
na turnaji byli, po konzultaci s trenérem Lu-
kášem Jandou, vysláni do Perského zálivu tři 
zápasníci. Michal Vebr – modré pásy do váhy 
– 85 kg (43 let), Tadeáš Smejkal – hnědé pásy 
do váhy – 75 kg (21 let) a Jan Broulík – fialové 
pásy do váhy – 85 kg (21 let).
Bezprostředně po návratu z mistrovství svě-
ta se s námi účastníci výpravy podělili o své 
osobní dojmy. Pro Tadeáše Smejkala se účastí 
na  tomto mistrovstvím světa splnil jeho vy-
toužený sen. Jak nám prozradil, byl to velmi 
náročný turnaj, ve  kterém se sešla světová 
elita. „Těšili jsme se, že zbude kromě zápolení 
i  dostatek času na  prohlídku unikátní archi-
tektury města, ale opak byl pravdou. V životě 
jsme nezažili taková priticovidová opatření 
jako v Emirátech. Ta začala po přistání v Du-
baji prvním testováním na  letišti a  pokra-
čovala každodenním testování na  hotelu. 
Než přišly negativní výsledky prvního testu, 
nesměli jsme první den opustit pokoj a  jíd-
lo nám nosila hotelová služba. Pro přípravu 
na zápasy jsme v Centrhotelu Robana využí-
vali posilovnu a střešní bazén, z jehož ochozu 

byl úchvatný pohled na mrakodrapy. Přesto, 
že bylo o nás dobře postaráno, připadali jsme 
si jako ve zlaté kleci. Opustit hotel na vlastní 
pěst znamenalo vystavit se velkým problé-
mům a  pokutě, takže po  této stránce nám 
nebylo co závidět.“
Nejúspěšnější člen výpravy Michal Vebr si vzal 
za  úkol shromáždit pro připravovaný doku-
ment co nejvíce fotografického a filmového 
materiálu. I to bylo díky přísné izolaci a ome-
zenému pohybu dost náročné. Při otázce, 
jaké si přivezl dojmy z turnaje na MS, řekl: „Při 
přemisťování do Jiu–Jitsu Areny jsme využí-
vali hotelový mikrobus a do haly pořadatelé 
vpustili jen omezený počet účastníků. Borce, 
který právě zápasil, směl doprovázet pouze 
trenér, nebo jeho určený zástupce, takže fan-
dění od kolegů nepřipadalo v úvahu. A nad 
tím vším bděli přísní pořadatelé a všudypří-
tomné kamery. Mistrovství světa v Abu Dha-
bi bylo pro mne obrovským zážitkem, který 
byl navíc umocněný získanou medailí. Nikdy 
nezapomenu na zájem televize, na světla re-
flektorů i na šejky, kteří předávali cenné kovy 
v  Areně Jiu-Jitsu, postavené speciálně jen 
pro tento sport. A při této příležitosti bych si 
rád posteskl. Srovnám-li, kolik prostoru zde 
věnují propagaci Mistrovství světa, zatímco 
u nás nenajdete ve sdělovacích prostředcích 
ani zmínku, natož, že by se ho zúčastnili Češi. 
Naproti tomu mne velmi potěšilo, že při zpá-
tečním letu z Dubaje nás oslovili krajané, vra-
cející se z  dovolené, kteří projevili nevšední 
zájem o  naše zápasy i  o  průběh celého tur-
naje.“
V závěru článku přinášíme poznatky a závěry 
trenéra Lukáše Jandy, který sice na Mistrov-
ství světa neodletěl, ale turnaj průběžně sle-
doval na internetu a facebooku. Jeho pohled 
na  světový šampionát se tentokrát zaměřil 
především na hodnocení výkonů Třebováků. 

Z  jeho slov vybíráme: „Jak již bylo v  úvodu 
řečeno, na  tento obrovský celosvětový tur-
naj jsme vyslali tři zápasníky. Jako první na-
stoupil do  turnaje Michal Vebr, kterému los 
vybral za  soupeře Francouze žijícího v  Du-
baji. Souboj Michal ukončil během 90 vteřin 
škrtící technikou a donutil soupeře se vzdát. 
Ve finálovém souboji narazil na  ruského zá-
pasníka. Oba borci se vydali ze všech sil, ale 
šťastnějším byl Rus, který zvítězil na  body. 
Michal si tak do  Třebové odváží stříbrnou 
medaili. Na druhý den byl vylosován pavouk 
soubojů v kategorii fialových pásů. Ke svému 
zápasu nastoupil skvěle připravený Jan Brou-
lík, ale bohužel na tatami může vyhrát jen je-
den. Honza podlehl na body a z MS si odváží 
pouze 13. místo. Poslední den byl ve zname-
ní soubojů hnědých pásů a ke svému zápasu 
nastoupil Tadeáš Smejkal. Byl odhodlán do-
vézt si nejcennější trofej a tou byla zlatá me-
daile MS ABU DHABI PROFESIONAL. Bohužel 
podlehl brazilskému zápasníkovi ve druhém 
zápase na škrtící techniku a sen o zlatu se roz-
plynul. Byla zde ještě šance bojovat o bronz, 
ale zklamaný a  psychicky nalomený Tadeáš 
prohrál s Kolumbijcem na body 4:3 a obsadil 
tak celkově solidní 7. místo. Přesto, že jsme 
měli cíle vyšší, nemohu MS v Emirátech hod-
notit jinak než kladně. Naše účast a doveze-
ná medaile svědčí o kvalitní, byť nelehké in-
dividuální přípravě. Získali jsme také mnoho 
nových a  cenných zkušeností. Klukům chci 
touto cestou vyjádřit úctu a  respekt a  pře-
devším jim poděkovat za reprezentaci České 
republiky a oddílu DSC GYM Česká Třebová. 
Další velký dík patří všem sponzorům, kteří 
se nemalou mírou podíleli na zdárném prů-
běhu výpravy do  Abu Dhabi. Věřím, že tato 
první stříbrná medaile z MS BJJ bude velkou 
motivací pro klub i do budoucna.“ 

Milan Michalski a Lukáš Janda


