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LEDEN 2021

LEDNOVÝ ZPRAVODAJ
Přestože se neuskutečnilo slavnostní
předání Cen města Kohout za rok 2019,
na stranách 10 a 11 vám představujeme
jejich držitele.
Třetí strana se věnuje odpadům a cenám
vodného a stočného v roce 2021. Strany
8 a 9 přináší ekonomickou stránku případného zavedení MHD ve městě.
Dále si můžete přečíst rozhovor s Janem
Lorencem na téma varhany v kostele
sv. Jakuba nebo první část textu Renčínové z Orlicko-Ústecka v Americe. Oba
texty budou mít pokračování v dalších
číslech městských novin.
Pro rok 2021 zveřejnily místní organizace své programy – městské muzeum
plán výstav, Mineralogický klub Česká
Třebová termíny přednášek, městská
knihovna své projekty.
Bohužel, co platí dnes, nemusí platit zítra, proto si prosím ověřte konání akce
a jakými pravidly se řídí provoz dané instituce.
Přeji vám klidný závěr roku 2020 a v roce
přicházejícím především zdraví, lásku, trpělivost a ohleduplnost.
Hana Sychrová, redaktorka

UPOZORNĚNÍ PRO PŮVODCE ODPADŮ
– PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY!
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
za rok 2020 je třeba podat do 15. února 2021.
Pokud jste v rámci podnikatelské činnosti
v roce 2020 vyprodukovali nebo nakládali
s odpady v množství větším než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu,
máte podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost podat do 15. února 2021 za každou
samostatnou provozovnu „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020“. To se
podává elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
Informace o způsobu plnění uvedené ohlašovací povinnosti (vč. potřebných formulářů)
jsou zveřejněny na webu www.ispop.cz.
Plnění ohlašovací povinnosti za rok 2020 se
řídí ještě legislativou účinnou v roce 2020,
podle nového zákona o odpadech budou
tyto povinnosti plněny až za rok 2021.
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí
Městský úřad Česká Třebová

Knížkohraní s Edou / foto: archiv knihovny

UŽ BRZY ZAČNE
KNÍŽKOHRANÍ S EDOU
Od ledna bude na dětském oddělení městské
knihovny k prodeji pracovní sešit Knížkohraní s Edou. Knížkohraní s Edou jsme vytvořili
pro děti ve věku 3–6 let a jejich rodiče. Cílem
je podpora čtenářství a rozvíjení pozitivního vztahu ke knihám od útlého věku. Úkoly
v Knížkohraní s Edou jsme sestavili tak, aby
po celý rok rozvíjely osobnost dítěte předškolního věku. Podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti, zábavnou formou rozvíjí
slovní zásobu dětí, jejich fantazii a představivost, motoriku, pozornost, zrakové a sluchové vnímání a další. Děti při plnění všech aktivit získávají nové informace a dovednosti.
Po přečtení knih souvisejících s tématem
a dle vlastního výběru, splnění zadaných úkolů a nasbírání alespoň 3 razítek z akcí v průběhu celého roku se můžete v knihovně těšit
na krásnou odměnu z projektu Bookstart
pro starší děti. Sada obsahuje knihu Chvilka
pro pohádku, pexetrio, jedno číslo časopisu
Puntík, Průvodce komiksem, a to vše v krásném sáčku na záda. Cena Knížkohraní s Edou
je 80 Kč.
V případě uzavření knihovny pro veřejnost
bude možné si Knížkohraní s Edou objednat
přes výdejní okénko nebo rozvoz, podobně
jako všechny dostupné knihy, audioknihy,
časopisy či hry. Další informace naleznete
na www.moderniknihovna.cz.
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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku a já jsem
upřímně ráda, že ten starý končí. Pro nás
všechny to byl po všech stránkách těžký rok,
kterým se jako červená nit vinuly restrikce,
neustále se měnící opatření, nařízení, omezení a zákazy. Zejména podzimní vlna pandemie byla v mnohém náročnější a těžší, v lidech vyvolávala negativní emoce.
Život ve městě se ale nezastavil, a tak mi dovolte krátce připomenout, co se přese všechno podařilo. V roce 2020 město zrealizovalo
investice do komunikací ve výši 33,5 mil Kč.
Bylo dokončeno zateplení MŠ Habrmanova,
v mateřských školách U Koupaliště a na Vinohradech byly provedeny další rekonstrukce
sociálních zařízení a proběhla také 1. etapa rozsáhlejší rekonstrukce na ZŠ Ústecká.
Město investovalo do oprav a údržby městských parků a zeleně. Je pravda, že některé
investiční akce vyvolaly kritiku a naším cílem
je, aby se v budoucnu podobné problémy
nevyskytovaly. Nicméně oblibě se těší nové
dětské hřiště na sídlišti Trávník a nové singletracky lákají nejen místní cyklisty, ale i ty
z blízkého či vzdálenějšího okolí. Za zmínku
jistě stojí rozsáhlá rekonstrukce Chaloupky
M. Švabinského, která bude v příštím roce
opět přístupna návštěvníkům. Probíhají práce na parkovací studii, kterou bychom Vám
rádi představili na jaře. Bohužel se nám z finančních důvodů nepodařilo zrealizovat výstavbu šaten u atletického stadionu a rozšíření expozice Velorexů.
Už nyní je jisté, že nás v roce 2021 čeká propad v příjmech městského rozpočtu, ale
v únoru bude zahájena celková rekonstrukce
MŠ U Stadionu. Pro děti byla na konci roku
2020 upravena budova staré školy na Lhotce,
kam budou děti přemístěny po dobu oprav
školky. Větší investiční akcí bude přístavba
u MŠ U Koupaliště, vybudování cyklostezky
do Rybníka a neméně důležité vybudování
kompostárny. Chceme pokračovat v dalších
opravách chodníků a místních komunikací, vše se bude odvíjet od našich finančních
možností.
Vážení občané, nařízená opatření znemožnila mj. také konání tradičních akcí. Za všechny
jmenuji udělování Cen města. Při této příležitosti využívám svého práva udělit Cenu
starostky města Vám všem jako výraz poděkování, co jste všechno zvládli v jednotlivých
profesích, jako rodiče, jako spoluobčané, že
jste se snažili vypořádat se všemi problémy,
které nám uplynulý rok přinesl, že jste dokázali myslet i na ostatní a navzájem si nezištně
pomoci. Za to vše Vám patří můj obrovský
dík.
Vážení, přeji Vám, ať Vás po celý rok 2021 provází pevné zdraví, spokojenost a vše dobré.
S úctou
Magdaléna Peterková, starostka města

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve velkém sále kulturního centra se 7. prosince sešlo 23 zastupitelů, kteří jednání zahájili volbou nového člena Rady města Česká Třebová. Po rezignaci Martina Voleského na pozici radního doplnil devítičlennou radu města Milan Mikolecký (Koalice pro Českou Třebovou).
Na posledním jednání zastupitelstva roku 2020 byla schválena rozpočtová změna č. 4 a pravidla rozpočtového provizoria platná od 1. 1. 2021 do doby, než bude odsouhlasen rozpočet
města na rok 2021.
Poté bylo projednáno celkem 15 majetkových záležitostí. Zastupitelé schválili návrh na odkoupení areálu firmy BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. v Bezděkově. Pokud by se nákup uskutečnil,
město by získalo prostor k případnému rozšíření nedalekého domova pro seniory nebo k jinému využití.
Dle navrženého programu zastupitelstvo dále souhlasilo s pořízením Změny č. 1 Územního
plánu Česká Třebová a darováním osobního automobilu Škoda ROOMSTER z majetku města
pro potřeby Domu dětí a mládeže Kamarád.
Zastupitelstvo také schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. ledna 2021.
V závěru zazněla informace, že skončilo přechodné období, ve kterém byly sníženy odměny
pro zastupitele.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz.
Příští jednání zastupitelstva města je naplánováno na 22. února 2021.
red

Z jednání zastupitelstva města 7. prosince 2020 / foto: Michal Horák

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Zastupitelstvo města Česká Třebová se
na svém zasedání dne 7. 12. 2020 usnesením č. 137 usneslo vydat nové znění obecně
závazné vyhlášky za užívání veřejného prostranství. Nové znění vyhlášky vychází z doporučení Dopravní komise Rady města Česká
Třebová.
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní automobil byl současný roční
poplatek z 1 200 Kč/rok zvýšen na 4 000 Kč/
rok. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní automobil poskytující služby TAXI
byl současný poplatek zvýšen z 5 000 Kč/rok
na 10 000 Kč/rok. Dále došlo k vyřazení poplatků za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro nákladní automobil do 3,5 t a nad
3,5 t. K tomuto kroku došlo především proto, že tato možnost nebyla nikdy využita.

Kompletní nové znění vyhlášky naleznete
na webu města www.ceska-trebova.cz v rubrice obecně závazné vyhlášky.
Jiří Holý, mediální asistent města

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování občanů o hrozícím nebezpečí a dalším dění ve městě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových
zpráv. Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh
informací chcete dostávat.
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ODPADY: VELKÉ TÉMA PRO ROK 2021
V závěru roku 2020 byla schválena nová odpadová legislativa, která se ve velké míře dotkne nakládání s komunálními odpady. Cíle, kterých
chce nový zákon změnami dosáhnout, jsou poměrně ambiciózní a nároky, které jsou tak na obce kladeny, značně vysoké. Asi nejpodstatnějším sdělením nového zákona je důraz na odklon od skládkování. Odpady jsou především zdrojem, tak na ně je pohlíženo a tak bychom s nimi
měli nakládat.
Nový zákon určuje datum konce skládkování neupraveného komunálního odpadu v České republice – je posunuto na rok 2030 – tak, aby
se obce i podnikatelské subjekty mohly na tuto radikální změnu připravit. Kromě pevně daného data nový zákon také stanovuje zvyšování
poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Tedy: poplatek za skládkování odpadů, které by bylo možné využít
jiným způsobem, se bude zvyšovat ze současných 500 Kč za tunu na 800 Kč v roce 2021 a dále postupnými kroky až na 1850 Kč uloženého
využitelného odpadu uloženého na skládku v roce 2029. Motivací tohoto zvyšování je snaha o odklonění využitelných a recyklovatelných
materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu.
Co to znamená pro Českou Třebovou? Co nám tyto změny přinesou, pokud se na ně nepřipravíme? V roce 2019 bylo na skládku uloženo
5 208 t komunálních odpadů, jen za poplatky za toto uložení jsme tedy zaplatili více než 2 miliony Kč. Kolik bychom zaplatili v roce 2025?
Pokud bychom dokázali udržet na stejné výši množství komunálního odpadu z loňského roku (modelově) – skládkovací poplatek by nás stál
v roce 2025 cca 4,1 milionu a v roce 2029 dokonce 6,3 milionu (viz tabulka níže). Příjemcem skládkovacího poplatku je obec, na jejímž katastrálním území leží skládka (v našem případě tedy Třebovice, nikoli Česká Třebová), a Státní fond životního prostředí.
Růst výše skládkovacího poplatku v závislosti na jeho legislativním navýšení při modelové produkci odpadu stejné jako v roce 2019:
Rok
Legislativně nastavená výška poplatku za skládkování zbytkových odpadů
Modelově při skládkování 5 208 t/rok (zaskládkované množství v roce 2019)

2019

2021

2025

2029

500

800

1500

1850

2 017 000

3 247 711

4 136 923

6 325 092

Je tedy zřejmé, že nás čeká výrazné zvýšení nákladů za odpadové hospodářství, které už ani v dnešní době nejsou v městském rozpočtu
zanedbatelné. Co s tím? Jak tomu zabránit? Nový zákon zavádí tzv. třídicí slevu – tedy nástroj, který by měl dle vyjádření ministerstva životního prostředí pomoci obcím, které se zaměří na třídění tak, aby nebyly výrazněji dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku. Pokud se bude
na skládku ukládat pouze zbytkový odpad – tedy to, co se už nedá žádným způsobem využít, sazba poplatku začíná na 500 Kč v roce 2021
a končí na 800 Kč v roce 2030. Zákon dále opatření ještě poněkud zmírňuje stanovením daného minimálního množství produkce komunálního odpadu na obyvatele, která bude zpoplatněna touto nižší sazbou. Přesto se jedná o enormní nárůst nákladů za odpadové hospodářství
obce.
Nároky na množství recyklovatelných složek odpadů a jejich předání k využití (nikoli k odstranění na skládku) jsou také obsahem nového zákona. Ten stanoví obcím povinnost zajistit vytřídění využitelných složek odpadu v množství alespoň 60 % v roce 2025, 65 % v roce 2030 a v následujících letech 70 % – vždy z celkového množství komunálních odpadů. Pro srovnání: Česká Třebová v roce 2019 vytřídila necelých 15 %.
Náklady na odpadové hospodářství za právě uplynulý rok 2020 ještě nemáme v tuto chvíli k dispozici, za rok 2019 činily bezmála 17 milionů,
tedy cca 1100 Kč na jednoho obyvatele. Poplatek už od roku 2015 činí stále 588 Kč, čili město odpadové hospodářství dotuje nikoli malou
částkou. Viděno optikou nové legislativy: bude hůř. Je tedy nutné snížit množství směsného komunálního odpadu, zvýšit podíl vytříděného,
včetně biologicky rozložitelného.
Změny budou nevyhnutelné. Prakticky jediným pozitivním sdělením tohoto textu je konstatování, že město Česká Třebová se na ně dlouhodobě připravuje. V roce 2021 bude mnoho z těchto změn realizováno tak, abychom jednak dostáli nárokům nové legislativy a jednak, aby
odpady neukously příliš velkou část rozpočtového koláče. I proto budou odpady pravidelným tématem Českotřebovského zpravodaje
v celém následujícím roce, do kterého vám přejeme vše dobré a odpadů co nejméně!
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí Městský úřad Česká Třebová

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO, PLÁNOVANÉ OPRAVY A INVESTICE
VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TŘEBOVÁ, S.R.O. (VSČT)
V ROCE 2021
Od 1. 1. 2021 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města
prostřednictvím starostky města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná,
v obci Přívrat a obci Němčice-Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2021 schváleny následující ceny vodného a stočného:
• vodné celkem 34,90 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH 10 % celkem 38,39 Kč/m3),
• stočné celkem 32,10 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH 10 % celkem 35,31 Kč/m3).
V r. 2021 dochází proti roku 2020 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem o 6,7 % bez DPH. Zatímco u vodného je nárůst
ceny pouze 0,7 % nad předpokládanou inflaci za r. 2020 (pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti
s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, meziroční nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši
min. 2 % nad předpokládanou inflaci), vyšší nárůst ceny je zřejmý u stočného, kdy do ceny byly promítnuty zvýšené náklady společnosti
na nově zavedený poplatek státu za vypouštění odlehčených odpadních vod z čistírny odpadních vod. Tento poplatek byl státem stanoven
v samotném závěru roku 2019 a pro VSČT, s.r.o. představuje ročně náklady navíc ve výši cca 1700 tis. Kč.
V r. 2021 je v ČR předpokládána podle dostupných údajů průměrná cena vodného a stočného ve výši cca 92 Kč/m3 vč. DPH ve výši 10 %. Proti
ceně vodného a stočného v České Třebové bude stejně jako v minulých letech průměrná cena v ČR vyšší cca o 25 %.
Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2021 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy vodovodních
rozvodů v Kozlově, opravy vodovodu v ul. U Podhorky, ul. Bří Čapků, ul. nábřeží Míru, oprava kanalizace ul. Čechova a ul. Bří Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce vodovodu v ul. Masarykova, rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií v ul.
Pražského a ul. Smetanova. Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV byly valnou hromadou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 23.315,0 tis. Kč.
Jiří Šilar, jednatel VSČT, s.r.o.
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA VYHLÁSILA DOTAČNÍ PROGRAMY.
VYUŽIJEME?
Samozřejmě chceme realizovat rozvoj sportovní infrastruktury s využitím dotačních programů v co největší míře. Jde především o realizaci II. etapy výstavby atletického stadionu
na Skalce, tedy pořízení šaten a tribuny. Současně ale musíme kalkulovat s 50ti milionovým
propadem v daňových příjmech. To je vážná pobídka k hledání úspor! Proto nemůžeme rozhazovat, plánovat zbytečně drahá řešení, jsou-li na stole řešení úspornější. A nejsme odkázáni
podat žádost o dotaci na dříve připravené řešení v ceně 45 mil., které bylo v r. 2020 odmítnuto. Termín pro podání do 30. června 2022 umožňuje dokončit přípravu úsporného projektu,
který ale zajistí plnou funkčnost atletického stadionu, pro který je investice pořizována. I zde
dostaneme zajímavou dotaci (např. 7 milionů Kč). Stavba bude realizována rychle a současně
se budeme moci pustit do přípravy další etapy na nástavbu šaten přímo na zimním stadionu,
pro hokejisty i krasobruslaře. Také s dotací, dotační program je vyhlášen až do roku 2024.
A zimák další úpravy potřebuje, bude to cílové řešení, navíc úspornější než „multifunkční betonové šatny" za 45 milionů, které poměry na zimáku nijak nezlepší. Stavba drahých šaten si
by znamenala na další úpravy zimního stadionu zapomenout!
Doporučuji všem se také seznámit s dalším nabitým investičním programem města, do kterého se betonové šatny prostě nevejdou.
Milan Mikolecký, Koalice pro Českou Třebovou

TAK MÁME OPRAVENO
Hodně Třebováků si oddechlo, když skončily opravy komunikací od světelné křižovatky až
k rekonstruovanému mostu na ul. Lidická. Ano, byla to jistě potřebná oprava. Jen by příště
neškodilo lépe komunikovat i s občany, pokud dojde k souběhu krajské stavby a akcí města.
Ano, je to práce navíc, ale mnohdy pohled z druhé strany přinese i podněty, které odborníci
přehlédnou. Stalo se to i těsně před dokončením povrchu v této lokalitě, kdy se nám sešlo
více podnětů od občanů zde bydlících. Připomínky se týkaly zejména provedení chodníků
a obrubníků, které nepočítalo s tím, že občané zde žijící by rádi na opravenou silnici najížděli
ze svých pozemků. Stížnosti se týkaly také řešení odvodu vody z přilehlých pozemků. Tyto
podněty jsme předali krajskému úřadu jako jednomu z investorů a vypadá to, že se situaci
podařilo ještě zachránit. Opět se nám zde ale opakuje téma nutné komunikace všech zúčastněných, důkladné koordinace všech činností a informovanosti občanů města.
Město má vlastní webové stránky i Facebookový profil, považujeme tedy za žádoucí, aby
ke zveřejňování informací důležitých pro občany města byly také standardně využívány.
Pouhé oznámení na úřední desce, byť je dle zákona v pořádku, je prostě málo. Tuto změnu
v komunikaci města budeme i nadále aktivně prosazovat.
Jsme Piráti. Budoucnost řešíme teď.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
70 let
Jetmarová Alena 10. 1. 1951 Česká Třebová
Obruča Petr 11. 1. 1951 Česká Třebová
Škopová Jitka 11. 1. 1951 Česká Třebová
Kylarová Jindřiška 13. 1. 1951 Parník
Vaňous František 16. 1. 1951 Česká Třebová
Frémund Karel 17. 1. 1951 Parník
75 let
Ing. Habiger Jiří 1. 1. 1946 Parník
Jirsová Eva 4. 1. 1946 Česká Třebová
Patková Květoslava 24. 1. 1946 Česká Třebová
80 let
Zelingerová Libuše 5. 1. 1941 Česká Třebová
Pelová Hana 6. 1. 1941 Česká Třebová
Slezáková Marie 14. 1. 1941 Česká Třebová
85 let
Hejdová Zdenka 11. 1. 1936 Česká Třebová
90 let
Riess Otakar 6. 1. 1931 Lhotka
Řeháková Zdenka 12. 1. 1931 Česká Třebová
91 let
Peterková Marie 19. 1. 1930 Česká Třebová
Vondra Zdeněk 20. 1. 1930 Česká Třebová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Naši rodiče Marie a Eduard Venclovi oslavili
17. 12. 2020 šedesát let společného života. Přejeme jim do dalších let hlavně zdraví,
štěstí a spoustu milých chvilek s pravnoučaty
Andulkou, Nikkolkou a Mikuláškem.
Petr a Hana s rodinami

Jiří Ducháček, Česká pirátská strana

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vánoční strom a výzdoba v roce 2020 / foto: Michal Horák

Vážení rodiče,
je nám velice líto, že jsme nemohli kvůli nepříznivé epidemické situaci přivítat všechny
občánky narozené v r. 2020. Věříme, že se
situace v novém roce zlepší a budeme moci
pokračovat v naší tradici.
Děkujeme za pochopení a trpělivost. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi
dětmi.
Matrika Česká Třebová
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DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ PRO ROK 2021
Rada města Česká Třebová usnesením č. 986–992 ze dne 18. 11. 2020 schválila následující
dotační programy:
• „Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2021“,
• „Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2021“,
• „Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení pro rok 2021“,
• „Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2021“,
• „Program na podporu sportovních akcí pro rok 2021“,
• „Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2021“,
• „Program na podporu aktivit v sociální oblasti pro rok 2021“.
Výše uvedené programy i s formuláři a Metodikou ke správnému finančnímu vypořádání dotace najdete na stránkách města Česká Třebová: https://www.ceska-trebova.cz/, nebo na odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Česká Třebová

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Rada města schválila celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, tj. v počtu 94 zaměstnanců,
17 strážníků městské policie (včetně velitele) a 2 asistenty prevence kriminality, s účinností od 1. 12. 2020.
• Od 7. prosince 2020 se přestěhovala pobočka České spořitelny na adresu Staré náměstí
33. Pobočka je nově bez pokladny. Vybírat
a vkládat hotovost je možné pouze v pobočkovém bankomatu. Pokladní přepážka
s obsluhou, kde můžete realizovat vklady
i výběry peněz i veškeré operace s vkladní
knížkou, zůstává na pobočce v Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 87.

Bosenský pavilon v parku Javorka / foto: Michal Horák

• Nový vlakový jízdní řád platí od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021. V průběhu
platnosti se předpokládá jeho pravidelná
tzv. „malá změna“ k 13. červnu 2021. Na jaře
2021 je plánována rozsáhlá výluková činnost Správy železnic v úsecích Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – Choceň a Velim
– Pečky.
red

SVATEBNÍ OBŘADY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Informace pro snoubence, kteří mají zájem uzavřít manželství před Městským úřadem Česká Třebová, do jehož správního obvodu spadají obce Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice.
Manželství lze uzavřít bezplatně v obřadní síni města Česká Třebová každý pracovní
pátek v době od 8 do 14 hodin a dále v sobotních termínech stanovených Radou města
Česká Třebová.
Rada města stanovila pro uzavírání manželství v roce 2021 níže uvedené soboty:
16. 1.; 20. 2.; 13. 3.; 27. 3.; 17. 4.; 15. 5.; 22. 5.; 12. 6.; 26. 6.; 17. 7.; 31. 7.; 14. 8.; 28. 8.; 11. 9.; 25. 9.;
9. 10.; 23. 10.; 6. 11.; 27. 11.; 11. 12. vždy od 8:00 do 14:00 hodin.
Uzavření manželství ve stanovené době nepodléhá správnímu poplatku.
Na žádost snoubenců lze uskutečnit svatební obřad na jiném vhodném místě ve správním
obvodu MěÚ Česká Třebová nebo mimo dny nebo mimo dobu stanovenou radou města. Tyto
obřady podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K přijetí souhlasného prohlášení snoubenců o jejich dobrovolném vstupu do manželství před MěÚ Česká Třebová jsou zmocněni:
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka,
Ing. Dalibor Zelený, místostarosta,
Mgr. Josef Kopecký, místostarosta
a pověření členové zastupitelstva města:
Mgr. Josef Menšík,
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.,
Bc. Martin Voleský
Jaroslav Zedník,
Bc. Zuzana Nejedlá, DiS.,
Tereza Hýblová,
Lubomír Vašina.

ilustrační foto: Michal Horák

Manželství lze uzavřít před starostou nebo
místostarostou obce Přívrat, Rybník, Semanín a Třebovice pouze v případě, že jeden ze
snoubenců má v obci trvalý pobyt.
Snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít
manželství ve správním obvodu MěÚ Česká
Třebová, doporučujeme rezervovat si termín
konání svatebního obřadu s dostatečným
časovým předstihem na matrice MěÚ Česká Třebová, tel. 465 500 124, 731 849 282,
465 500 125, 603 220 683.
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NOVÝ SPOLEČENSKÝ SÁL NA SKALCE V ČESKÉ TŘEBOVÉ BY SE MOHL DOČKAT OPRAVY ZA DVA ROKY
Jednáním s vedením města Česká Třebová
zakončil druhý prosincový týden hejtman
Martin Netolický. S místostarosty Daliborem
Zeleným a Josefem Kopecký a radním Josefem Menšíkem řešili mimo jiné dokončené či
připravované rekonstrukce silnic v okolí, ale
také projektování rekonstrukce sálu Na Skalce či úpravy lesních cest ze Zhoře na Kozlov.
„V letošním roce se podařilo dokončit modernizaci silnice II/358 směrem na Litomyšl a před
finálním dokončením je rekonstrukce Podbranské ulice a zcela nového mostu na Zámostí.
S městem se shodujeme, že další prioritou v silniční infrastruktuře musí být oprava Kubelkovy
ulice od křižovatky práce s II/358 až po již upravený úsek silnice na Zacharovec. Vzhledem
k délce silnice však budeme plánovat opravu
na několik etap podle finančních možností
kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který
připomněl také opravenou silnici přes Pazuchu a Kozlov. „Společným tématem a snahou
je jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování kruhového objezdu u Korada směrem
na logistický terminál. Tato křižovatka s I/14 je
velmi vytížená a kruhový objezd nezbytně potřebuje. S I/14 pak souvisí také obchvat města
a de facto přeložka této silnice. Společnou snahou je dostat se co nejdříve do fáze EIA, tedy
posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“
řekl hejtman.
Společným zájmem krajské a městské samosprávy je také rekonstrukce společenského
sálu Na Skalce, který patří do areálu VOŠ a SŠ
technické. „Posunuli jsme se z fáze vizualizace a studie k projektování a předpokládáme
horizont realizace v letech 2022–23. Sál by

DOBROVOLNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Od středy 16. prosince 2020 do pátku 15. ledna 2021 nabídnou odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje bezplatné antigenní
testování pro veřejnost.
Zájemci z řad veřejnosti se musejí na termín
přihlásit prostřednictvím on-line rezervačního systému. K testování je třeba si s sebou
donést doklad totožnosti, kartičku pojišťovny a vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost.
Bezplatný antigenní test není možné provést
u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dnů
od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem
nebo kterým byl v posledních 5 dnech proveden antigenní nebo PCR test s negativním
výsledkem. Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat pouze jednou za 5 dnů.
Další podrobnosti včetně Formuláře ke stažení a odkazů na rezervační systém najdou zájemci na https://www.nempk.cz/informace/
antigenni-testovani-pro-verejnost.
TZ Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
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Z jednání vedení města Česká Třebová s hejtmanem Pardubického kraje / foto: archiv Pardubický kraj

měl samozřejmě sloužit také pro plesy městu
a spolkovému životu, a proto jsme se domluvili
na tom, že vytvoříme pracovní skupinu, ve které bude mít město svého zástupce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Zcela novým tématem je zlepšení sítě lesních cest v okolí města. „Na základě podnětu,
který jsem obdržel od arboristy Daniela Stacha
se pokusíme vytvořit studii na úpravy cyklostezek a lesních cest v oblasti Zhoře a Kozlova.
Ty jsou velmi využívané, ale jsou v neutěšeném

stavu. Musíme definovat, jaké práce by bylo
nutné učinit, a samozřejmě jednat s vlastníky
pozemků, kterých je v této oblasti mnoho,“ dodal hejtman Martin Netolický.
TZ Pardubický kraj

Pardubický kraj
Další zprávy na webu pardubickykraj.cz.
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AUTA UŽ JEZDÍ PŘES NOVÝ MOST A PO OPRAVENÉ SILNICI

ZPRÁVY Z LINKY 156

Důležitá spojnice přes řeku Třebovku v České Třebové je otevřena. Řeč je o Hýblově a Podbranské ulici a mostu na Zámostí. Na začátku prosince byla stavba předána do předčasného užívání. Jednalo se o investiční akci Pardubického kraje.
„Most na Zámostí je důležitou spojnicí v České Třebové směrem na Skuhrov a dále na Lanškroun.
Stav původního mostu byl i vzhledem k dopravnímu zatížení neúnosný, a proto jsme se rozhodli
společně s rekonstrukcí Podbranské ulice původní most zbourat a postavit nový. Stavební práce
byly v průběhu letošního roku ovlivněny koronavirovou pandemií, omezením pohybu osob, dodávek některých materiálů, služeb a prací,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rekonstrukce více než
kilometrového úseku od křižovatky se silnicí I/14 včetně demolice a stavby nového mostu přišla
krajský rozpočet na 46 milionů korun,“ doplnil hejtman Netolický.
Zda bude kraj v roce 2021 pokračovat v opravách komunikace v Lidické ulici za 27 milionů
korun, nebylo zatím rozhodnuto.

SPOLU ŽILI, SPOLU NAKUPOVALI,
SPOLU KRADLI

TZ Pardubický kraj, red

Dne 6. 11. 2020 v odpoledních hodinách
byla přivolána hlídka MP do supermarketu
Kaufland, kde ostraha zadržela dva zákazníky
při krádeži zboží. Na místě bylo zjištěno, že
se jednalo o manžele, kteří odcizili společně
baterie. Za své jednání byli odměněni v příkazním řízení.

POCTIVÝ NÁLEZCE KABELKU ODEVZDAL
Dne 8. 11. 2020 ve 12:56 hodin telefonicky
oznámil F. M., že na lavičce zastávky bus u ZŠ
Parník nalezl dámskou kabelku. Po příjezdu
hlídky MP na místo bylo zjištěno, že v kabelce se nachází peněženka s doklady. Hlídka
MP kontaktovala majitelku, které byla kabelka i s obsahem vrácena.

ZABYDLELI SE VE SKLEPĚ
Dne 14. 11. 2020 v 11:10 hodin vyjela hlídka
MP na oznámení na ulici Semanínská, kde
ve sklepních prostorách se měl zdržovat muž
a žena. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že P. B. a A. CH. se zabydleli ve sklepní
kóji panelového domu s tichým souhlasem
jedné obyvatelky domu. Z místa byli vykázáni.

ZRANĚNÝ MUŽ
Opravená silnice III/35846 Kozlov Pazucha / foto: archiv Pardubický kraj

SILNICE PŘES PAZUCHU A KOZLOV SE DOČKALA NOVÉHO POVRCHU
Silnice III/35846 sloužila jako objízdná trasa řidičům při modernizaci silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace tohoto 12 kilometrů dlouhého úseku
za 186 milionů korun se dočkala rekonstrukce také objízdná trasa, a to v délce necelých dvou
kilometrů.
„Je jasné, že silnice III. třídy přes Pazuchu a Kozlov nebyla stavěná na takové zatížení, které se
na ni přeneslo uzavřením silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace
za 186 milionů korun jsme proto zahájili rekonstrukci povrchu i této objízdné trasy v délce necelých dvou kilometrů. Na tomto úseku došlo k odfrézování dvou vrstev vozovky, vyrovnání a lokálním sanacím tak, aby se zlepšila i únosnost povrchu. Práce vyšly celkově na 5,6 milionu korun bez
daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V posledních měsících se kraji podařilo v regionu Orlickoústecka otevřít další důležitý
úsek. Na začátku listopadu byla dokončena modernizace úseku silnice II/315 z Lanškrouna
do Skuhrova. Stavba dlouhá přibližně 11 km vyšla téměř na 150 milionů korun.
TZ Pardubický kraj

ZÁSADA VIDĚT A BÝT VIDĚN
Vláda ČR schválila v březnu 2015 novelu silničního zákona přinášející povinnost nosit oblečení s reflexními prvky. Tato povinnost se týká chodců pohybujících se na silnici mimo
obec za snížené viditelnosti. Statisticky je zjištěno, že chodci bez reflexních prvků se stávají
10× častěji obětí dopravní nehody. Většina chodců je usmrcena v noci – chodci v noci patří
dlouhodobě k nejrizikovějším kategoriím usmrcených osob. Statistiky dokazují, že to nemusí
být jen v noci. Velmi často dochází k dopravním nehodám chodců a cyklistů také za snížené
viditelnosti, a to především v zimním období, kdy zásada vidět a být viděn by měla být klíčovou zásadou bezpečného pohybu nejenom chodců, cyklistů, ale především dětí, které jsou
v silničním provozu nejzranitelnější. Mezi nejúčinnějšími způsoby, jak zlepšit jejich bezpečnost, je důsledné používání reflexních prvků. Reflexní materiál je při osvětlení reflektorem
vozidla vidět až na 200 m, tedy na 3× větší vzdálenost než bílé oblečení a na 10× větší vzdálenost než oblečení modré. Nebuďte lhostejní sami k sobě, a především k dětem a dbejte na to,
abyste vy a především vaše děti byly označeny reflexními prvky.

Dne 15. 11. 2020 před dvanáctou hodinou
vyjela hlídka MP na oznámení k supermarketu Lidl, kde se nacházel zraněný muž. Na místo byla přivolána RZS, která po ošetření muže
transportovala do nemocnice.

PORUŠILI NAŘÍZENÍ VLÁDY
Dne 24. 11. 2020 v 23:30 hodin zjistila hlídka
MP na ulici Ústecká dvě osoby, které porušily
vládní nařízení, neboť v této době byl vydán
zákaz vycházení. Věc byla vyřešena na místě
a obě osoby byly nasměrovány do místa bydliště.

PORAZILA SLOUPEK
Dne 27. 11. 2020 v odpoledních hodinách
zjistila hlídka MP, že na parkovišti na Starém
náměstí řidička při jízdě s vozidlem narazila
do sloupku. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o dopravní nehodu, byla na místo přivolána
policie ČR, která si věc na místě převzala.
Petr Vencl, velitel MP

Uzávěrka příštího čísla
je 14. ledna 2021.
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Petr Vencl, velitel městské policie
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EKONOMICKÁ STRÁNKA ZAVEDENÍ MHD V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Na toto téma byla v listopadu 2020 vypracována zpráva, jejíž autory jsou doc. Ing. Zdeněk Tichý a Ing. Jan Tichý. Podkladem je
bakalářská práce Bc. Jana Škubala a náklady
na provozování minibusu na linkách Sídliště
Lhotka - točna - Terminál Jana Pernera a linky
Terminál Jana Pernera - Náměstí 17. listopadu v České Třebové a vychází z navržených
jízdních řádů provozovaných pouze v pracovní dny. Zpráva se zabývá pouze nákladovostí provozu linky a neuvažuje tedy žádné
tržby z provozu.
Zjištěné náklady jsou charakterizovány jako
orientační, které se ve výsledku mohou lišit
+-10 % podle kalkulace vybraného dopravce.
Ekonomika byla vypočtena pro jedno vozidlo a dva řidiče, kteří by nebyli nasazováni
na jiných linkách. Všude to tak nedělají, např.
v Ústí n. O. zajíždí řidič a někdy i jejich vozidlo
podle provozních potřeb také na jiné linky,
třeba i k nám do České Třebové. Může však
být vybrán i jiný dopravce než ICOM, zajišťující příměstskou dopravu v regionu.
Navrhovatelé uvažují vozidla Dekstra LE37
24 míst sezení, Rošero First – 21 míst k sezení
a Dekstra LF38 18 míst k sezení, vše dieselová
verze se spotřebou 14–18 litrů/100 km. Pro
výpočet tarifní sazby na 1 kilometr byl využit
software CosTra.cz, zjišťující přímé i nepřímé
náklady na ujetý kilometr a také náklady závislé na hodině provozu. Cena autobusu je
uvažována 2800 tis. Kč, životnost 10 let, započtena údržba, spotřeba PHM proběh pneumatik, mzda řidičů vč. soc. a zdrav. pojištění,
ostatní náklady (pojištění, služby atd.).
Podílem nákladů a výkonů vychází tarify pro
Dekstra LE37 takto: hodina stání 80,80 Kč/
hod., ujetý km 11,72, kilometr vč. strání 13,89
a ložený km 14,09 Kč. K tomu se pak přidávají
nákladové tarify řidičů ve výši 283,22/hodinu, 1 km ujetý 12,65 Kč, kilometr vč. stání
20,26 Kč a km ložený 20,56 Kč.
Pro uvedené vozidlo a stanovený výkon vychází celkové roční náklady 2 054 723 Kč. Pro
1 km jízdy včetně nákladů na stání vychází pro vozidlo Dekstra LE37 na 1 km ložený
(podle jízdního řádu) vychází nákladový
tarif nejpříznivěji 34,65 Kč/km. Pro Rošero
First je nákladový tarif 35,07Kč a pro vozidlo
Dekstra LF38 je nejdražší 35,49 Kč. V ročních
nákladech je rozdíl mezi provozně nejlevnější a nejdražší variantou nepodstatný a činí
50 tisíc Kč.
Ilustrační foto MHD Ústí nad Orlicí na Terminálu J. Pernera
/ foto: Milan Mikolecký

NAVRŽENÉ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD PRO TRASU TERMINÁL – LHOTKA A ZPĚT
Jízdní řád základní linky MHD podle návrhu z bakalářské práce Jana Škubala
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Kalkulace provozních nákladů také nezohledňuje náklady spojené s vlastním zřízením
linek MHD a především zřízením nových zastávek. Mohou to být další 2 miliony korun.
Tyto investice musí zavedení MHD ve městě předcházet.
Vedení města předpokládá, že před rozhodnutím o zřízení MHD v České Třebové bude realizována anketa, která pomůže získat důležitou zpětnou vazbu. Z ní vyplyne souhrn požadavků
na to, co by měla nově zřízená linka MHD zajistit, aby byla co nejlépe akceptována.
Zřízení MHD v České Třebové požadují již tři roky především obyvatelé sídliště Křib, kterým
byla zrušena zastávka veřejné příměstské autobusové dopravy v roce 2012 a od té doby se
nenašla cesta, jak zde tuto zastávku obnovit. Pokud by se to podařilo, nebylo by v podstatě nutné MHD zavádět. Dnešní prodejní síť ve městě je bohužel v původní podobě vlastně
zničena a nezbývá, než využívat supermarketů a hypermarketů, které však nejsou každému
po ruce. Všichni auto nemají a starší obyvatelé jsou pak odkázáni na péči svých dětí, kteří jsou
ovšem v zaměstnání. Také děti do škol nejezdí autem a senioři k lékaři. Takže důvodů, proč
zavést v České Třebové MHD, je přece jen více.
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Jsou ale i důvody proč MHD nezavádět a potřebné dva miliony korun využít jinak. Příměstská veřejná doprava v České Třebové je nyní koncipována dobře, v podstatě uspokojí základní požadavky na trase Terminál Jana Pernera – Sídliště Lhotka, také spoje na starou Lhotku jsou
dostačující, vede tudy frekventovaná linka do Ústí nad Orlicí. Chybí některé spoje do Borku, to lze ale také zajistit doobjednáním dalších spojů
na příměstské lince do Semanína. Město je doplatí, ale bude to podstatně méně peněz.
PŘÍNOSY NOVĚ ZAVEDENÉ LINKY: Připojí na veřejnou dopravu sídliště Křib a jeho okolí zajistí častější a více pravidelnou veřejnou dopravu.
Více poznáme z navrženého jízdního řádu.
ZA NEVÝHODU POVAŽUJI návrh, podle kterého cestující ze Lhotky a Parníka na Terminál musí jezdit přes Křib, což je neekonomické, problematické a zdržuje o cca 5–6 minut a prodlužuje trasu o 1,3 km. Zastávka na Nádražní ulici dříve byla určena pro MHD v době, kdy linka jezdila
dále do Rybníka. Pokud by zůstala, sloužila by spíše jen jako výstupní stanice pro oblast Starého náměstí.
NAVRHUJI ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ: Obsluhu sídliště Křib navrhuji zajistit prodloužením základní linky MHD. Na terminálu by nekončila, některé vybrané spoje (např. 10× za den) by pokračovaly dál po zastávkách Korado – Zapského – sídliště Křib (v ulici Bří Čapků)
a vytvořily by tak „jižní smyčku základní linky“ v hodinovém taktu. Smyčka má délku 2,1 km (6–7 minut). Odpadly by ne zcela žádoucí jízdy autobusu mezi domy a parkujícími auty na sídlišti Křib, nemusel by projíždět přímo sídlištěm na nádraží a kolem sídliště
zase zpátky na všech spojích od rána do večera. Další možností je zavést pravidlo zajíždět na Křib při zpětné jízdě „doplňkové linky
z Borku“ přes sídliště Křib (ulicemi Zapského a Bří Čapků, zvláště u spojů, které by pak na terminálu ihned pokračovaly směrem
na Parník a sídliště Lhotka. (Ulicí Bří Čapků projede jen malý autobus MHD.)
Úspora: Při navržených 39 spojích je úspora 29 km denně, ročně 7425 km při tarifních nákladech cca 35 Kč/km to je cca 260 tisíc korun! Nebo
jinak: ušetřených cca 29 km denně by se dalo využít např. pro obohacení spojů v dalších časech, jde nejméně o 4 další spoje na sídliště Lhotka
během dne nebo zavést spoje na jiné cíle, např. na hřbitov, spoje vedené za tratí po Kubelkově ulici tak, aby se dobře využila pracovní doba
řidiče. Dotaci na provoz MHD od nikoho nečekejme. Vše bude třeba zaplatit z městské pokladny.
Po konzultaci s vedením města připravil Milan Mikolecký.

NAVRŽENÉ JÍZDNÍ ŘÁDY LINKY TERMINÁL JANA PERNERA – SÍDLIŠTĚ BOREK
Zastávka: Terminál J. Pernera
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CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2019
Vzhledem ke skutečnosti, že se v letošním roce neuskutečnilo slavnostní předávání Cen města Česká Třebová KOHOUT za rok 2019, bylo
přistoupeno ke zveřejnění jmen oceněných prostřednictvím medailonků na sociálních sítích města a také tohoto čísla Českotřebovského
zpravodaje. Věříme, že v budoucnu bude příležitost předat ceny níže jmenovaným dodatečně.

Jiří Holý, mediální asistent města

Cena města Česká Třebová KOHOUT 2019 za sport:

JAN FRIŠ
Českotřebovský atlet Jan Friš byl oceněn Cenou města Česká Třebová KOHOUT za své výtečné výsledky v průběhu roku 2019. Za zmínku stojí především jeho medailové umístění na Světové univerziádě
v Neapoli, kde při závodu na 1 500 m doběhl na druhém místě. Jan
Friš se stal také mistrem České republiky v běhu na 5 000 m a účastnil
se Mistrovství Evropy do 22 let v polském městě Bydhošť a Halového
mistrovství Evropy v atletice ve skotském Glasgow.

Jan Friš

KARATE – KA ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z. S.

SK KARATE – KA Česká Třebová

Karatisté z českotřebovského oddílu karate a kobudo obdrželi Cenu
města Česká Třebová KOHOUT za reprezentaci našeho města a celé
České republiky na mistrovství světa v Kobudo kata kumiwaza, které
se konalo ve francouzském města Thonounu, kde dokázali při konkurenci více než 200 soutěžících docílit následujících výsledků: Libor
Kovář 3× 1. místo, Oldřich Zelenka 1× 1. místo, Martin Koubek 1×
1. místo.

HC KOHOUTI ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z. S.
Místní hokejový oddíl HC Kohouti Česká Třebová obdržel Cenu města
Česká Třebová za 1. místo v krajské soutěži Pardubického kraje, na kterém se umístil v sezóně 2018–2019, kdy se dokázal probít do finále
play-off, ve kterém nakonec také zvítězil nad mužstvem HC Chrudim.

Taneční orchestr žáků ZUŠ pod vedením Mgr. Milana Špičáka

HC Kohouti Česká Třebová oslavují 1. místo

Cena města Česká Třebová KOHOUT 2019 za kulturu:

TANEČNÍ ORCHESTR ŽÁKŮ ZUŠ
POD VEDENÍM MGR. MILANA ŠPIČÁKA
Taneční orchestr žáků ZUŠ Česká Třebová pod vedením Mgr. Milana
Špičáka byl Cenou města Česká Třebová KOHOUT oceněn za svůj
koncert při slavnostním večeru ke třicátému výročí 17. listopadu
1989, který proběhl ve velkém sále kulturního centra.
10
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Cena města Česká Třebová KOHOUT 2019 za kulturu:

ING. OTOKAR DOBROVSKÝ

ADAM JANÍČEK
Adam Janíček, nadaný houslista Základní umělecké školy Česká Třebová, obdržel Cenu města
Česká Třebová KOHOUT za reprezentaci města při celostátních, mezinárodních a zahraničních soutěžích v průběhu roku 2019. Adam vyhrál ve své kategorii 1. cenu Mezinárodní houslové soutěže Oskara Riedinga a zvláštní cenu za nejlepší provedení Riedingova koncertu
ve slovinském Celje. Následně vystoupil také na koncertu finalistů této soutěže a na koncertě
s Komorním smyčcovým orchestrem Slovinské filharmonie.

JAKUB JANÍČEK
Jakub Janíček, českotřebovský kontrabasista, který od září 2016 dojíždí do Holic na ZUŠ Karla
Malicha, obdržel obdobně jako jeho bratr Adam Cenu města Česká Třebová KOHOUT za reprezentaci města při celostátních mezinárodních a zahraničních soutěžích v oboru kontrabas.
Jakub se v roce 2019 například v Holicích účastnil II. ročníku Mezinárodní kontrabasové soutěže, kde s klavírním doprovodem soutěžil ve II. kategorii. Porota ohodnotila jeho výkon
2. místem. Obdobného umístění se Jakub dočkal již dříve například na 8. ročníku Mezinárodní
kontrabasové soutěže K. D. von Dittersdorf 2018 v Banské Bystrici.
Adam Janíček

Cena starostky města:
in memoriam
Otokar Dobrovský, který nás opustil dne
6. prosince 2019 ve věku 81 let, obdržel Cenu
starostky města za svůj celoživotní přínos
k rozvoji společenského a kulturního života
v České Třebové. Otokar Dobrovský byl divadelní ochotník, loutkař a recitátor, dlouholetý člen a předseda Divadelního souboru
Hýbl. Za svou práci pro amatérské divadlo
byl v roce 2014 oceněn Zlatým odznakem
J. K. Tyla.

Jakub Janíček

Otokar Dobrovský

Cena města Česká Třebová KOHOUT 2019 za zájmové oblasti:

MINERALOGICKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z. S.
Mineralogický klub Česká Třebová, který obdržel Cenu města Česká Třebová KOHOUT za uspořádání výstavy k 20. výročí založení mineralogického klubu, je otevřená organizace pořádající
pro své členy i veřejnost bohatý program s mineralogickou a paleontologickou tematikou.
Ing. Jiří Vencl

ING. JIŘÍ VENCL
in memoriam

Výstava k 20. výročí založení Mineralogického klubu Česká Třebová

Dalším oceněným Cenou starostky města je
rovněž významná osobnost společenského
života České Třebovské, která nás bohužel
opustila. Jiří Vencl zemřel 31. ledna 2020
ve věku nedožitých 84 let. Podobně jako
Otokar Dobrovský obdržel Cenu starostky
města za svůj celoživotní přínos k rozvoji
společenského a kulturního života v České
Třebové, ke kterému přispěl jako esperantista, loutkař, člen Divadelního souboru Hýbl,
Klubu českých turistů, účastník sokolských
sletů i spartakiád a zakládající člen rady Českotřebovského zpravodaje.
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VARHANY JSOU ORCHESTREM, KTERÝ DOKÁŽE ZAHRÁT JEMNÉ PIANISSIMO, ALE I BURÁCET
OHLUŠUJÍCÍM FORTISSIMO

Varhany v kostele sv. Jakuba / foto: Michal Horák

S Janem Lorencem, varhaníkem a dramaturgem mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka, jsem poprvé
mluvila v kostele sv. Jakuba. Tamtéž také
začíná nový seriál rozhovorů. V dalších
číslech městských novin se postupně přesuneme k varhanám okolních obcí a podíváme se i do zákulisí mezinárodního varhanního festivalu.
Jaké varhany jsou v kostele sv. Jakuba
v České Třebové? Představte nám je prosím.
Od roku 2004 stojí ve farním českotřebovském kostele nástroj koncertního typu, který
postavila firma Vladimír Grygar z Prostějova.
Záměr města i farnosti byl takový, aby varhany splňovaly nejen nároky liturgického provozu při bohoslužbách, ale zároveň aby byly
nástrojem, na kterém by bylo možné hrát
varhanní repertoár všech stylových období,
tj. od baroka po současnost. Varhany mají tři
manuály (tři klaviatury nad sebou, na které
se hraje rukama: „manus“ znamená latinsky
ruka) a pedálnici („pes“ je latinský název pro
nohu). Nástroj čítá 38 rejstříků (zvukových
barev) a ukrývá více než 2000 píšťal. Varhany
využívají tzv. elektrickou trakturu, která zajišťuje lehkou hru s prakticky žádným zpožděním zvuku při hře.
Je na nich něco speciálního?
Nástroj ve své době představoval standard
v podobě ovládacích a hracích prvků, jako
jsou „setzer“ pro paměťové kombinace rejstříků, pistony, crescendový válec a praktická
tlačítka pro registrátora. V současnosti se
ukazuje stávajících osm volných kombinací
jako výrazně limitující, pokud chce varhaník
držet krok s dnešními interpretačními trendy
a standardy. Podle stavitele místních varhan,
Vladimíra Grygara, by rozšíření na 8 × 8 kombinací bylo možné a nebylo by pro šikovného varhanáře žádnou větší komplikací.
Pokud se ptáte na něco speciálního, tak jako
originální se mi jeví rozdílný úhoz a ponor
jednotlivých manuálů. Konkrétně hlavní
manuál má nejhlubší ponor, prostřední má
měkký „romantický“ úhoz s menším ponorem a vrchní „barokní“ manuál imituje úhoz
tónu s ostrým odtrhem mechanické traktury.
Ví se, od kterého roku jsou v kostele varhany?
Zdá se, že můžeme mluvit celkem o čtyřech
rozdílných nástrojích na kůru sv. Jakuba.
Nejstarší zmínka spojená s varhanami je
z roku 1748, kdy se opravily „staré varhany“
za 50 zlatých. Druhým nástrojem byly varhany zakoupené z kostela sv. Martina na Starém
Městě pražském v roce 1790. Díky sérii oprav
v průběhu 19. století sloužily až do roku 1902,
kdy je nahradily varhany nové, v pořadí třetí. Za 6000 korun je postavil varhanář Josef
Kobrle z Lomnice nad Popelkou. Dvoumanuálový Kobrlův nástroj pamatuje většina Českotřebováků, neboť sloužil až do roku 2000,
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kdy se započalo se stavbou nového koncertního nástroje, který byl o čtyři roky později
dokončen. Současný nástroj se ve zvukové
estetice zcela rozchází s Kobrlovými „temně“
romantickými varhanami, přesto z nich využívá většinu píšťalového fondu. V současné
době stojí varhany před rozsáhlým čištěním,
a jak už jsem zmínil, bylo by vhodné rozšířit
počet volných kombinací rejstříků.
Při koncertech se pro návštěvníky promítá obraz hudebníka u varhan. Jak je to se
zvukem? Dají se varhany nazvučit, přidat
hlasitost?
Koncerty Mezinárodního varhanního festivalu Z. Pololáníka jsou projektovány na plátno,
aby si posluchači mohli vychutnat i pohledem virtuozitu koncertním mistrů. Zvukově
jsou varhany ideálně postaveny tak, aby byly
ušité na míru prostoru, kde stojí. V našem
případě jsou spíše lehce naddimenzované
potřebám lodi kostela. Zvuk Grygarových
varhan je průrazný a bezezbytku naplní celý
prostor auditoria. Případné „dozvučování“
není nutné, snad jen v případě některých
experimentálních současných kompozic lze
mísit čistě varhanní zvuk se zvukem elektricky generovaným. Varhany jsou vlastně takovým orchestrem, který dokáže zahrát jemné
pianissimo, ale i burácet ohlušujícím fortissimo. Přijďte a uslyšíte!
Je potřeba je před hraním ladit?
Ano! Varhany se ladí vždy před varhanním
festivalem (začátek září) a zpravidla vydrží až
do jeho konce (polovina října). Již několik let
přijíždí varhanář Vladimír Grygar, aby „svůj“
nástroj naladil a zkontroloval. Práce je to
vždy na několik hodin, případně na celý den.
Při jakých příležitostech je může veřejnost slyšet?
Naše varhany plní úlohu koncertní a služebnou, chcete-li liturgickou. První se uplatní
zejména v rámci varhanního festivalu, který
dnes čítá pět koncertů. Začíná druhou záři-

varhaník Jan Lorenc / foto: Michal Horák

jovou sobotu a končí v průběhu měsíce října.
Varhany u sv. Jakuba hostí především varhanní recitály předních tuzemských a zahraničních interpretů. Ostatní koncerty, jeden až
dva, se odehrávají na varhanách v rotundě
sv. Kateřiny nebo v přilehlých obcích (Řetová,
Rybník, Třebovice, Dlouhá Třebová), kde zní
převážně komorní hudba (varhany ve spojení s jiným nástrojem či zpěvem). Kromě festivalu lze varhany slyšet také při pravidelných
koncertech v průběhu celého roku: adventní
koncert, vánoční „Rybovka“, tříkrálový koncert, chrámový koncert v rámci Bennewitzova festivalu aj. Druhé, té služebné, role se
každou neděli a vlastně i všední dny ujímají
českotřebovští varhaníci, z nichž bych rád
jmenoval Blanku Poukarovou, Miladu Hamplovou, Helenu Němečkovou, Petra Štěpánka
a Jana Lorence.
Kdy jste na tento nástroj hrál poprvé? Případně je to nástroj, na kterém jste se učil
hrát?
Rád vzpomínám na předchozí Kobrlovy varhany. Za jejich hrací stůl usedal pravidelně
místní varhaník Josef Petrák, který byl prvním, kdo mě zasvěcoval do tajemství hry
na „královský nástroj“. Pamatuji si, že jsem
měl jako malý chlapec před tímto nástrojem
velký respekt, především z monumentální
povahy zvuku a později i ze samotné hry. Byl
jsem rovněž u toho, když v roce 2000 hrál
nástroj naposledy. Odehráli jsme s panem
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Petrákem a ještě s několika přáteli poslední
mši a pak „šlus“. Pravidelněji jsem začal vypomáhat v „mezidobí“, kdy staré varhany již byly
odstavené a nové ještě nebyly. V kostele byly
provizorně nainstalované digitální varhany
zapůjčené z kulturního centra. Po čtyřech
letech jsem, ještě jako začínající student,
s očekáváním i napětím usedl za nový Grygarův varhanní stůl, když mě oslovila Helena
Němečková, která v té době, myslím, měla
na starosti provoz kůru. Přirovnal bych to
k automobilu, jako když vystřídáte mechanickou lankem ovládanou spojku za novou
elektronickou. Ta nová patří auťáku s nejnovějším vybavením, avšak ta stará měla své
přednosti v mechanickém ovládání souvisejícím s přímým kontaktem a jistou citlivostí.
Od té doby hrávám pravidelně při nedělních
bohoslužbách, v současné době vždy první
neděli v měsíci, a pokud zrovna nemrzne, až
praští, tak si to velice užívám. Současný nástroj skýtá široké možnosti ve své pestrosti
rejstříků i ovládacích prvků, čehož se snažím
využívat v improvizaci i ve hře varhanní literatury a kostelních písní při bohoslužbě.
Varhany, někdy nazývány jako „královský” nástroj, jsou prý jedním z nejsložitějších hudebních nástrojů. Myslíte si to
také?
Varhany znějí při slavnostních příležitostech.
Vždy tomu tak bylo. Ve starém Římě byly slyšet v koloseu, v Konstantinopoli v císařském
paláci, v Cáchách na dvoře Karla Velikého.
Západní církev je přijala za své postupně
od 9. století. Od konce prvního milénia se
začaly stavět mohutné varhany v západoevropských basilikách a později katedrálách.
Dnes jako by se všechny zmíněné historické aspekty spojovaly. Varhany mohou hrát
k zábavě např. při hokejových zápasech, což
evokuje starověký cirk. Varhany jsou ceremoniálním nástrojem v obřadní síni i v kostele.
Varhany znějí uměleckou hudbou minulých
staletí i tou současnou při koncertech v rámci překvapivě poměrně početných varhanních festivalů. V neposlední řadě je „královský nástroj“ kulturním dědictvím, které se
nám zachovalo díky vkusu a poctivé práci
našich předků varhanářů a mistrů varhaníků. Je na místě zdůraznit, že Česká republika
disponuje největší hustotou varhan na počet obyvatel, v čemž převyšuje i německy
mluvící země (!). V průměru u nás připadají
na 1000 obyvatel jedny varhany.
Jeden renomovaný varhaník prohlásil, že
až do vynálezu Stephensonovy lokomotivy,
byly varhany nejsložitějším lidským nástrojem vůbec. V USA existují zástupy byznysmenů, kteří jsou fascinovaní konstrukcí nástroje,
jakož i jeho zvukovými možnostmi. Odtud
tradice „theatre organ“ a stavba gigantických
nástrojů v obchodních centrech, koncertních
síních nebo mormonských templech. Královský nástroj tak zůstává nejdražším a nejkomplexnějším akustickým „živým“ hudebním
nástrojem.

NĚKOLIK OTÁZEK PRO HOUSLISTU JOSEFA ŠPAČKA

PŘED LEDNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
Deset let působíte na postu koncertního mistra České filharmonie. V letošním
roce však nejste jejím kmenovým členem.
Změnilo se pro Vás něco a jak tuto změnu
přijímají kolegové z filharmonie?
Těch změn v letošním roce bylo až příliš!
V České filharmonii ještě působím a nadále
budu, ale už primárně v roli hosta. Moji kolegové věděli už dlouho, že se chystám na „volnou nohu“. Můj odchod byl velmi pozvolný.
Mám však velkou radost, že i nadále mohu
spolupracovat s tak jedinečnou institucí, jakou filharmonie je.
O práci v České filharmonii se vyjadřujete
velmi otevřeně, nemáte s tím občas potíže? Myslím tím například vyjádření o intenzitě a „úmornosti“ zkoušení se Semjonem Byčkovem, i když Vy to berete jako
pozitivum.
Já si myslím, že je lepší být upřímný, než si
všechno malovat růžovou barvou. Zároveň je
velmi důležité umět sdělit věci diplomaticky.
O to se vždy snažím. Potíže vznikají, když se
v médiích objeví nepravdy.
Víte o tom, že dlouholetým členem České
filharmonie je původem Českotřebovák
violista Jiří Řehák?
Jiřího Řeháka samozřejmě dobře znám, ale
nevěděl jsem, že pochází z České Třebové!
Jaké to je koncertovat před prázdným Rudolfinem (koncert k výročí 17. listopadu)?
Adrenalin z vystoupení je alespoň u mě stejný, ať je Rudolfinum prázdné či plné. Horší
je fakt, že umělec nemá okamžitou zpětnou
vazbu publika. Více než kdy jindy si uvědomuji, jak koncertování spojuje lidi a jak je
umělec propojený s ŽIVÝM publikem.

Jak vypadá běžný den houslového virtuóza?
Myslíte houslového virtuóza se třemi malými
dětmi? Naše děti už všechny chodí do školky, takže vzniklo hezké časové okénko na to,
abych mohl cvičit a vyřídit různé administrativní záležitosti, které k dráze muzikanta patří. Potom, co se děti vrátí odpoledne domů,
zpravidla nebývá času nazbyt!
Sportujete? Pokud ano, nemáte strach
o zdraví (prsty apod.)?
Sportuji, a velmi rád. Nejčastěji jezdím
na kole, a to i několikrát do týdne. Miluji totiž silniční cyklistiku. Strach nemám a nikdy
jsem neměl. Od malička jsem byl hodně
sportovně aktivní, takže to beru jako přirozenost. Jediný sport, kterému se trochu vyhýbám, je volejbal, kvůli prstům.
Jste sparťan, nebo slávista? A neříkejte, že
fandíte pouze dobrému fotbalu nebo že
je Vám to jedno. Trochu mě děsí, že srdce
řady vynikajících českých houslistů bijí
pro Spartu.
Já fandím Brnu a Manchesteru United. Taky
mám rád Bayern Mnichov. No a jestli musím
odpovědět, tak sparťan :-).
Jaké máte plány a cíle do následující dekády?
Momentální plán je přečkat pandemii. Důležité je hlavně to neprospat a různými způsoby se angažovat a realizovat. Nyní, po svém
odchodu z filharmonie plánuji soustředit
se více na sólovou dráhu a také se chci více
věnovat komorní hře a učení mladých talentovaných studentů. Máme skvěle rozjetou
Ševčíkovu Akademii v Horažďovicích, tak
doufám, že se nám i nadále bude dařit.
Na co se ve Vašem podání můžeme těšit
a chcete něco vzkázat českotřebovskému
publiku?
Do České Třebové přivezeme s Mirkem Sekerou Beethovena, Ravela a Stravinského,
zbytkem se nechte překvapit. Moc se za vámi
těšíme, protože, umožní-li to situace, to bude
náš koncert po předlouhé době před ŽIVÝM
publikem.
Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert houslisty Josefa Špačka za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery se
v případě příznivé koronavirové situace uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021
od 19:00 hodin v českotřebovské Malé
scéně.
Sledujte plakáty a informace Kulturního
centra Česká Třebová!

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.
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Místní skupina České křesťanské akademie v České Třebové pořádá

Nový farář Ivo David

NOVOROČNÍ VYCHÁZKU
NA HORY
Sejdeme se 3. 1. 2021 ve 13:30 u sboru Církve
bratské (Tykačova 1183), po malém občerstvení a s možností se ohřát ve sboru Církve
bratrské, vyrazíme pěšky ve 13:45 na Hory
(pro méně pohyblivé bude zajištěn odvoz).
V 14:30 se krátce shromáždíme v kapli Panny
Marie Pomocné, zajištěno je i otevření blízké
restaurace.
Pořádaní akce bude samozřejmě záviset
na opatření vlády ČR v souvislosti s COVID.
V případě, že organizovaná vycházka nebude možná, máte od nás dobrý námět na vycházku individuální.
S přáním všeho dobrého v novém roce se
na vás těší
Místní skupina ČKA v České Třebové

INSTALACE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Nedělní 4. říjen 2020 byl pro českotřebovský farní sbor dnem slavnostním, neboť zde
proběhla instalace bratra Ivo Davida, nového
faráře.
Ze sboru odešel z rodinných důvodů na nové
působiště stávající farář Kamil Vystavěl a následně došlo k hledání nového. Boží vůle
tomu chtěla, že se spojily sbory v Moravské
Třebové a České Třebové, staršovstva projednala organizační a hospodářské věci a záležitost byla schválena při osobním jednání
senioráty.
Ano, množné číslo je správně, sbory patří
do seniorátů Brněnského a Chrudimského,
a navíc je zde i zemská hranice.
Téměř zaplněný kostel uvítal ve svých zdech
členy obou sborů, staršovstev a hostů, ale
zvláště seniora Jakuba Kellera z Chrudimského seniorátu, seniorátního kazatele Michala
Brandu a Ivo Davida.
Po úvodních slovech a písních proběhl slavnostní slib nově zvoleného staršovstva, kdy
presbyteři obdrželi z rukou seniora pamětní
list a jmenovací dekret.

Po slovech bratra seniora Kellera předal kurátor českotřebovského sboru Pavel Záleský st.
bratru Davidovi Bibli, konvičku, kalich a patenu. Staršovstvo pak přivítalo nového faráře
a byl podarován květinami a knihou o historii
evangelické církve v Čechách i ve světě.
Následně měl bratr David své první oficiální
kázání.
Ve zdravicích pak vystoupili kurátoři obou
sborů i členové a milé vystoupení měla i starostka České Třebové paní Mgr. Magdaléna
Peterková.
Slavnostní bohoslužba byla zakončena společnou modlitbou.
Poté se přítomní přemístili na nedalekou faru
k pohoštění. V družných rozhovorech pak setrvali do pozdních odpoledních hodin.
Bratře faráři Ivo Davide, přejeme Vám všichni
ve Vaší práci úspěchy, trpělivost, hodně sil. Ať
Vám Pán žehná a vede Vaše kroky.
Českotřebovský farní sbor ČCE

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
KČT Česká Třebová vás zve na 18. Novoroční
výstup na Kozlovský kopec. Součástí výstupu
je i celostátní dobročinná akce „Novoroční
čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlístku pro
štěstí můžete 30 korunami přispět na budování stezek pro vozíčkáře. Projděte se
na Nový rok přírodou za námi na rozhlednu
na Kozlovském kopci. Čekat tam na vás bude
od 12 do 14 hodin naše členka Eliška Kodytková.
Přivítejme společně nový turistický rok
a učiňme 4 dobré skutky
1) Pojďme na výlet
2) Vezměme s sebou kamaráda
3) Poznejme kus přírody
4) Přispějme potřebným
Klub českých turistů Česká Třebová
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PŘEDNÁŠKY A AKCE
MINERALOGICKÉHO KLUBU ČESKÁ TŘEBOVÁ V ROCE 2021
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové
od 17:00 hodin.
Středa 27. ledna – přednáška RNDr. Radka Hanuse, Ph.D.
– Restaurování šperků Ulriky baronky von Levetzow
Středa 17. února – přednáška doc. RNDr. Zdeňka Losose, CSc.
– Mineralizace žulovského masivu a jeho pláště
Středa 17. března – přednáška doc. Mgr. Jindřicha Kynického, Ph.D.
– Krása lithných pegmatitů na Madagaskaru

MINERALOGICKÝ KLUB
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Z. S. V ROCE 2021
Mineralogický klub Česká Třebová působí
ve městě již dvacet let a sdružuje zájemce
o neživou přírodu se zaměřením na mineralogii, paleontologii a ochranu přírody. Klub
je dobrovolnou organizací, jejíž přednášky
a besedy jsou otevřené široké veřejnosti.
Na pravidelných schůzkách, jejichž termíny
jsou prezentovány prostřednictvím médií
a odborného tisku, přednášejí fundovaní
lektoři. Členové klubu pomáhají školám při
vytváření školních sbírek, organizují Mineralogickou olympiádu a veřejnosti poskytují
poradenské služby. Prezentují se výstavní a publikační činností, úzce spolupracují
s dalšími kluby, ochranářskými organizacemi
a s médii. S Českou televizí natočili několik
dílů Toulavé kamery. Na přednášky, které se
uskutečňují každý měsíc v pracovně přírodopisu na ZŠ Habrmanova v České Třebové, jste
srdečně zváni.
Milan Michalski, předseda
Jan Peringer, jednatel

Kontaktní adresa:
Mineralogický klub Česká Třebová, z.s.,
Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová.
mobil: 605 865 440, pev. linka 465 535 533,
www.mkceskatrebova.websnadno.cz.

Středa 21. dubna – přednáška pana Josefa Markse
– Cesta na acháty do severní Afriky
Středa 19. května – přednáška RNDr. Svatopluka Šedy
– Padesát let ve službách hydrogeologie, vývoj jímání podzemních vod na Ústeckoorlicku
Čtvrtek 20. května – mineralogická olympiáda
– Otevřená soutěž pro žáky základních, středních škol a gymnázií.
Začátek v 9 hodin v pracovnách ZŠ Habrmanova.
Středa 16. června – přednáška Ing. Jiřího Šafaříka, CSc.
– Křemenné hmoty a vybrané horniny jako drahé kameny Krušných hor
Pátek 2. 7. – úterý 6. 7. – letní mineralogická exkurse
– Severozápadní Čechy
Středa 22. září – přednáška Ing. Bohuslava Martínka
– Významné pegmatity Strážeckého moldanubika, současný stav a možnosti sběru minerálů
Středa 20. října – přednáška doc. RNDr. Jana Vítka
– Od krasu k pseudokrasu doma i v cizině
Středa 10. listopadu – výroční členská schůze
Středa 8. prosince – určování nerostů pro veřejnost
Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností změněn.
Milan Michalski, předseda MK
Jan Peringer, jednatel MK
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ROK 2020 V ŠACHOVÉM KLUBU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Rok 2020 byl pro nás všechny neobvyklý. Zažíváme celosvětovou pandemii, která nám změnila zažitý způsob života. Samozřejmě se různé změny dotkly i šachu. Přesto jsme tento rok
stihli řadu věcí.
Co se dělo v uplynulém roce 2020?
• Uspořádali jsme 2 úspěšné turnaje - Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu a 2. ročník rapidového turnaje O pohár Maxe Švabinského. Oba se stihly v září.
• Uspořádali jsme sérii turnajů v bleskovém šachu zvanou Českotřebovská blesková liga.
• Po celou dobu, po kterou to bylo možné, jsme drželi otevřený kroužek v DDM.
• Při lockdownu jsme přešli na online výuku.
• Hraní naživo bylo bohužel omezeno a sezóna 2020/2021 zatím ani neodstartovala a je otázka, jestli vůbec začne.
• Pravidelně přispíváme do Českotřebovského zpravodaje.
• Jsme velmi aktivní na webu šachového klubu (www.sachyct.cz) a na naší Facebookovské
stránce (www.facebook.com/sachyceskatrebova).
Všichni zájemci o hru, a to nejen z řad mládeže, ale i dospělí, jsou vítáni.

Program knihovny se v lednu bude odvíjet
dle stupně v protiepidemickém systému ČR
(PES). V případě uzavření knihovny funguje rozvoz knih, případně výdejní okénko
pro předem objednané knihy. Objednání
knih, časopisů, audioknih a deskových her je
možné přes webové stránky knihovny nebo
na tel. čísle 732 756 827.
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).

Ivo Prax

Omezení provozu knihovny
V pátek 1. ledna 2021 (státní svátek) zavřeno.

Potrénujte šachy s diagramy. Na všech diagramech dá bílý, který je na tahu, mat 2. tahem.

LOVENÍ PEREL V ROCE 2020
Do sedmého ročníku projektu Lovci perel se v naší knihovně zapojilo 56 dětí, které
díky rozvozu knih a výdejnímu okénku o speciální čtení nepřišly ani v době uzavření
knihovny. Děti ve městě i na pobočce Parník stihly přečíst dohromady 308 perlorodek – knih
zapojených ve hře. Za každou knihu, ke které čtenáři správně zodpověděli otázky z pracovního listu, získali perlu. Nejlepší lovci přečetli za rok 51, 27 a 23 perlorodek, odměny ale čekají
na všechny zapojené děti! Odměny je možné si vybrat v prosinci 2020 a lednu 2021. Souběžně s tím začínáme nový ročník. Pokud máte doma vyplněný pracovní list, přineste ho a započítá se vám do nové hry, která skončí v listopadu 2021.
Děti se do hry mohou zapojit v průběhu celého roku, bližší informace se dozvíte na odděleních pro děti nebo na https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/projekty/lovci-perel.
Otázky k jednotlivým knihám dostanete v knihovně nebo je lze stáhnout z oficiálních stránek
projektu https://www.lovciperel.cz/.

Lovení perel v roce 2020

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Ve školním roce 2020/2021 pokračuje projekt Knížka pro prvňáčka ve spolupráci s místními
základními školami. Doufáme, že obvyklé návštěvy škol a program pro první třídy se uskuteční. Připravená je i možnost návštěvy knihovny a obvyklé slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře, které je spojeno s předáním knihy. Ve školním roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní výlet.
Na celou nabídku vzdělávacích programů se můžete podívat na www.moderniknihovna.cz.
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BEZKONTAKTNÍ ROZVOZ KNIH
Je knihovna zavřená, ale vy chcete číst? Chcete si s rodinou zahrát deskovou hru? Vyberte
si tituly a my vám je přivezeme. Služba je bezplatná a je určena registrovaným čtenářům.
Objednání knih, audioknih, deskových her
a časopisů je možné přes formulář na stránkách knihovny https://moderniknihovna.cz/
cs/sluzby/bezkontaktni-rozvoz-knih nebo
telefonicky na tel. 732 756 827.
Rozvoz probíhá v úterý mezi 9 až 11 hodinou a od 16 do 18 hodin v České Třebové, včetně částí Kozlov, Skuhrov a Svinná.
Rozvoz do okolních obcí bude možný dle
domluvy.
Vracení knih je možné pouze do biblioboxů.

Knihy pro děti / ilustrační foto: Hana Sychrová

NOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY PRO PEDAGOGY
Hoši od bobří řeky, Volání divočiny, Babička... Možná jste si právě s nostalgií vzpomněli na své
dětství. Ale každý rok vychází stovky nových knih pro děti, které svým jazykem a tématy více
odpovídají současné době. Dětem se snáze čtou, lépe se s hlavními hrdiny ztotožní a četba
je o to více baví.
Pomůžeme vám vytvořit seznam doporučené literatury na míru pro školní třídu či probírané
téma. Obraťte se na nás se svými požadavky a my vám rádi a nezávazně doporučíme knihy,
které se budou hodit k danému tématu.
V případě zájmu kontaktujte Blanku Vomáčkovou na telefonu 608 371 568 nebo e-mailem
na blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.
Jedná se o rozšíření naší běžné služby, kdy komukoli rádi pomůžeme s výběrem knih :-)

Čtenářská karta v roce 2020

VÝDEJ
PŘEDEM OBJEDNANÝCH KNIH
PŘES „OKÉNKO“
Objednání knih, audioknih, deskových her
a časopisů je možné přes formulář na stránkách knihovny nebo telefonicky. Zkontrolujeme dostupnost objednaných titulů,
připravíme balíček a dáme vám vědět SMS
zprávou. Připravenou objednávku si můžete
přijít vyzvednout do knihovny (Smetanova
ulice) v tuto dobu:
• pondělí 8:00–11:00 a 15:00–18:00,
• úterý 8:00–11:00,
• středa 8:00–11:00 a 15:00–18:00,
• čtvrtek 8:00–11:00 a 15:00–18:00,
• pátek 8:00–11:00 hodin.
Výdejní okénko na pobočce Parník až od
6. ledna 2021:
• středa 8:00–11:00 a 15:00–18:00.
Zazvoníte na zvonek u dveří a sdělíte nám
číslo objednávky, které jsme vám poslali SMS
zprávou.
Přes výdejové okénko můžeme podle nařízení vlády vydávat pouze předem objednané
knihy. Nelze tedy na místě provádět objednávku.

KONČÍ ROČNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Pokud jste se zapojili do čtenářské výzvy a půjčili jste si v knihovně 20 knih dle vypsaných témat, odevzdejte vyplněnou čtenářskou kartu do 4. ledna 2021. Můžete ji vhodit do poštovní
schránky knihovny. Poté náhodně vylosujeme vítěze. Více o výzvě, kterou vypisuje Databáze
knih, najdete spolu s tipy na čtení na našich stránkách https://moderniknihovna.cz/index.
php/cs/pomoc/ctenarska-vyzva/ctenarska-vyzva-2020.
Městská knihovna vám přeje úspěšný rok 2021 plný krásných (čtenářských) zážitků.
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KLUB ČERVENKA, Z.S.

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TILDA
14. 1. a 21. 1. 2021 v 15.00–17:00 hod.
Kulturní centrum Česká Třebová, klubovna
Lektorka: Oli Smékalová
Pomůcky: šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, bavlněné látky na tělo a na šaty, kousky krajek,
vlnovky, vlna na vlasy, duté vlákno na vycpání těla, jehlici na otáčení končetin, čtvrtky nebo
popisovací fólii na tvorbu střihu + fix na fólii.
Druhý termín 21. 1. je věnován dokončení Tildy, ustrojení a dozdobení krajkami. Namalování
obličeje a ušití vlásků. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka a 60 Kč ostatní účastníci.

ŠICÍ DÍLNA ON-LINE

Prosincová šicí dílna se uskutečnila nafocením postupu, který jsme umístili pod dílnu na web:
https://1671.rajce.idnes.cz/Vanocni_stromek_sity_na_papire/.
A pokud nevyjde ani lednová dílna, uděláme to stejným způsobem: https://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/sici-dilny/.
Za Klub Červenka

Jana Černá

MĚSTSKÉ MUZEUM
Muzeum a TIC fungují na základě platných protiepidemických opatření v omezeném režimu,
otevřeno denně mimo pondělí 8–18 hodin, v pátek 1. ledna zavřeno.
Otevírací doba je upravena v souladu s platnými protiepidemickými nařízeními, aktuální informace na www.mmct.cz nebo https://www.facebook.com/mmctcz.

Tilda

Tradiční vánoční výstava betlémů Sláva na výsostech Bohu!
3. prosince 2020 – 3. ledna 2021

VÝSTAVA
Včela – nositelka života
21. ledna – 14. března 2021
Interaktivní výstava seznámí dětské i dospělé návštěvníky se životem včel. Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem Těšínska a Mgr. Janem Dolanským z Východočeského muzea
v Pardubicích.
Badatelna je v provozu, dotazy jsou ovšem vyřizovány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo
prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).
Jakmile to bude možné, rádi opět přivítáme návštěvníky nejen v expozicích, ale i na pravidelných seminářích, přednáškách a dalších akcích.

PLÁN VÝSTAV MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ NA ROK 2021
Včela – nositelka života
21. ledna (vernisáž) – 14. března 2021
Interaktivní výstava seznámí dětské i dospělé návštěvníky se životem včel.
Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy
1. dubna (vernisáž) – 23. května 2021
Výstava nabídne průřez malířským dílem Oldřicha Hlavsy
a objasní jeho vazby na Českou Třebovou.
Do plavek!
10. června (vernisáž) – 31. srpna 2021
Výstava na ryze letní téma – z historie koupání v České Třebové.
Neoprašujeme!
16. září (vernisáž) – 7. listopadu 2021
Výstava představí soubor restaurovaných sbírkových předmětů za posledních dvacet let.
Vánoční výstava
28. listopadu 2021 (vernisáž) – 2. ledna 2022
Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek.
Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově se uskuteční 29. května 2021.
Změna vyhrazena!

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz,
https://www.facebook.com/mmctcz.
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VYSAVAČ JUPITER 402 ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Snem snad každé spořádané hospodyňky
vždycky bylo mít dokonale uklizenou domácnost, aniž by musela vynaložit nadmíru
vlastní energie. A právě k realizaci takového
přání měl sloužit produkt, který spatřil světlo
světa v roce 1956 v tehdejším socialistickém
Československu.
Jednalo se o vysavač s revolučním a moderním názvem (oproti předchozí čistě číselné
řadě) Jupiter 402. Měl příkon 400 W a patřil
k nejvýkonnějším vysavačům na světě. Stal
se jedním z nejvíce exportovaných strojů
své doby a byl nejdražším luxem na našem
trhu. Byl to první vysavač s celoplastovým tělem doutníkového tvaru, který byl k dostání
ve dvou barevných provedeních, a to v šedé
a zelené, a překvapil technologickými vychytávkami. Vysavač byl vybaven nožičkami,
takže ho bylo možné postavit a vysávat také
na vyvýšených místech. Další novinkou bylo
zapínání, které se dalo ovládat nohou, takže
se k němu nemusel člověk shýbat. Jinou vychytávkou, o níž se dočteme v dodávaném
návodu, byla ochrana proti rušení rozhlasu,
která byla kontrolována radiokomunikační
odrušovací službou.
K vysavači patřilo velké množství nástavců
umožňujících očistit prakticky všechno. Samozřejmostí byla ohebná sací hadice a k ní
připojená na dvě části rozdělitelná pevná
trubka. K čištění koberců šlo využít kobercovou hubici, do níž bylo možné ještě vsunout
kartáč vhodný pro vysávání tvrdých podlah.
K čištění měkkých předmětů, jako byly oděvy
či polstrovaný nábytek, se používala polštá-

Vysavač Jupiter 402 evidovaný se sbírce Městského muzea
Česká Třebová pod číslem 8-B-58 / foto: Eva Votroubková

řová hubice. Štěrbinová hubice umožňovala
úklid ve všech úzkých spárách. Místo stírání
prachovkou mohla hospodyňka využít kulatý kartáč k odstranění prachu ze záclon, knih,
dveřních i okenních rámů apod. Vysavač byl
dodáván i s rozprašovačem, který sloužil pro
aplikaci insekticidních prostředků proti hmyzu nebo také různých inhalačních přípravků
ke zpříjemnění atmosféry v místnosti. Pomocí tohoto nástavce šlo aplikovat dokonce
i hydrovosk na parkety. Všechno příslušenství
a samotný lux se dal uložit do praktické tašky, která byla součástí dodávaného výrobku.
Tvůrcem tohoto převratného vysavače byl
Stanislav Lachman, který se narodil v roce
1921 v Kladně. Vystudoval reálné gymnázium v Poličce, stavební průmyslovku v Hradci
Králové a po totálním nasazení v Německu nakonec vystudoval ještě architekturu
na UMPRUM v Praze. Designu elektrospotřebičů se začal naplno věnovat roku 1952,
kdy nastoupil do vývojového podniku Kovo-

Příslušenství k vysavači Jupiter 402, sbírka Městského
muzea Česká Třebová / foto: Eva Votroubková

techna a o několik let později se stal hlavním
výtvarníkem výzkumného střediska Elektro-Praga Hlinsko. Vymýšlel neotřelá řešení,
dbal na detaily a s oblibou své vynálezy stále
zdokonaloval. Tehdejší socialistické Československo však většinu výrobků prakticky
anonymizovalo a o tom, že byl tento muž
skutečně mimořádný designér, se veřejnost
dozvěděla až o mnoho let později, a to jak
prostřednictvím retrospektivních výstav
jeho prací, tak třeba uvedením do Síně slávy
Czech Grand Design. Před smrtí v roce 2011
se tak S. Lachman nakonec dočkal zasloužené pozornosti a dá se říct, že i slávy. Byl totiž
autorem více než 1200 průmyslových návrhů, z nichž se podařilo tři čtvrtiny realizovat.
Výrobky vyrobené podle jeho návrhů opakovaně získávaly zlaté medaile na Mezinárodním veletrhu v Brně či v Kolíně nad Rýnem.
Jupiter 402 byl vyráběn společností Elektro-Praga Hlinsko. Počátky této společnosti
sahají až do roku 1943, kdy byla v Hlinsku
v Čechách Janem Prošvicem a Vilémem
Eckhardtem založena továrna ESA (Elektrotechnická společnost akciová). K prvotní
výrobě žehliček postupně přibyly i vařiče,
ventilátory, teploměry a další druhy elektrospotřebičů. ESA byla v roce 1948 znárodněna
a o dva roky později vznikl národní podnik
Elektro-Praga Hlinsko, který v roce 1960 převzal nepoužívanou ochrannou známku ETA
(Elektrotechnické aparáty) z roku 1929, jež
původně patřila firmě z pražských Vršovic.
Pod touto značkou vyrábí firma elektrické
spotřebiče dodnes.
Společnost Elektro-Praga Hlinsko měla
v 50. letech 20. století v plánu vyrobit vysavače pojmenované po více než polovině
planet v naší sluneční soustavě. Kromě výše
zmíněného Jupitera měl vzniknout i kabelkový vysavač Venuše, skříňový Merkur a ruční tyčový Saturn – ty ale zůstaly jen na papíře
či ve formě prototypu. Vysavači Jupiter však
předcházel v roce 1954 hrncový lux s vejčitým tělem Pluto 400, který navrhl designér
Miloš Hájek. Pojmenovaný byl podle tehdejší
nejmenší planety naší sluneční soustavy (že
Pluto planetou není, se rozhodlo až v roce
2006). Tento vysavač však ve sbírce městského muzea chybí, a jestli ho doma máte, můžete ho naší instituci nabídnout.
Eva Votroubková, kurátorka sbírek městského muzea
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RENČÍNOVÉ Z ÚSTECKO-ORLICKA V AMERICE
V padesátých letech 19. století začíná masová migrace lidí z Čech a Moravy do Ameriky.
První novousedlíci to neměli v nové zemi
nejlehčí. Neznali jazyk, jejich prostředky byly
většinou omezené, vždyť za většinou odchodů stál na začátku existenční tlak. Ani několik
týdnů cesty za oceán na vratkých plavidlech
nebyl příjemný zážitek a staří a nejslabší našli začasto svůj hrob v mořských hlubinách.
Měli jen nezdolnou vůli uspět. Pravdou je, že
někteří propadli sítem, občas se někdo i vrátil, ale většina příběhů hovoří o pracovitých
lidech, kteří popadli svou šanci za pačesy,
a řečeno dnešní terminologií, adaptovali se
na nové podmínky a velmi slušně se v nové
vlasti zavedli. Všichni se sice nestali milionáři, zato občany nového státu. Mnozí z nich
za něj i zaplatili svou krví. Jejich potomci žijí
svůj americký sen dodnes.
Odborné publikace hovoří často o trendech
vystěhovalectví a významných jedincích,
kteří se zapsali zlatým písmem do pantheonu velkých amerických Čechů. Vedle nich se
většinou ztrácejí drobné příběhy našich dávných příbuzných, sousedů a přátel, zkrátka
malých lidiček, bez kterých by Amerika nebyla Amerikou. O několika z nich, kteří pocházeli z kraje kolem Třebovky, bude řeč
i v následujících řádcích. Společné je jim
rodové jméno Renčín. Nebyli všichni příbuzní, ale navzájem se znali. Na začátku úvah
o odchodu z Čech stály často doporučující
dopisy prvních osadníků, proslulé „Letters of
America“, jež kolovaly doma z ruky do ruky.
Kdo byl první „Renčín“ v Americe, přesně
nevíme, ale zdá se, že šlo o Františka Renčína z Velké Řetové, který přijel v roce 1856.
V osudech mnoha amerických Renčínů jsou
ukryty i vazby k dalším zdejším rodům, které se po příjezdu začaly usazovat ve stejných
místech a vytvořily prostřednictvím sňatků
svých potomků – alespoň zpočátku, komunity podobné bývalým vesnicím a obcím v Čechách. Většina z nich si v Americe pozměnila
příjmení kvůli výslovnosti na Renchin. Přesto
se jeden dnešní farmář z Kansasu, potomek
jistého Josefa Renčína, dodnes stále důsledně píše Rencin, i když samozřejmě bez háčku.
Hrdina od Hornet´s Nest František Renčín
(1840–1913)
Jeho otec, František Renčín St., pocházel
z místní usedlé řetovské rodiny. Patřil k těm
venkovanům, kteří vyslyšeli volání Ameriky
a vydali se v padesátých letech i s rodinou
za moře. Zdá se, že mu tenkrát ani nic jiného nezbývalo. Narodil se v Řetové roku 1808
v čp. 111. V roce 1848 se tento místní hospodský stal revolucionářem a na svou stranu
prý získal další sousedy. Jejich garda táhnoucí ku Praze byla bohužel císařskými vojáky
rozprášena. Utekli a ukryli se na poli do žita,
poté se však jejich revoluční nálada obrátila
ve zlobu a odnesl to řetovský rychtář. Potud
kroniky. Důsledek byl pro Františka Renčína silně nemilý. Pro urážku rychtáře přišel
o šenk a živobytí, tak nakonec chalupu v roce
1855 prodal a odjel s celou rodinou do Ameriky. Bojovnou krev po něm zdědil i nejstarší
20

Thure de Thulstrup. The Battle of Shiloh. In: Wikipedia [online]. [cit. 13. 12. 2020].
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shiloh

syn František, kterému bylo v době příjezdu
do Států šestnáct let. Zakrátko už si poameričtil jméno na Franka Renchina a tak jej zná
historie dodnes. Jako mladý muž se proslavil
ve válce Severu proti Jihu. Je veden v amerických vojenských análech jako hrdinný obránce Unie v krvavé bitvě u Shiloh v Tennesse.
Renčínovi přicestovali přes New York s lodí
Elida z Hamburku. Na cestu vyrazili 15. srpna
1856, v Americe přistáli po dlouhých týdnech
strádání koncem září. S Františkem přijela
manželka Rosálie, rozená Stránská rovněž
z Řetové, a celkem šest dětí. Několik let pobyli ve státě Illinois, pak se usadili v městečku Cedar Rapids ve státě Iowa, kde se posléze
narodil ještě sedmý potomek. Existenčně si
nevedli v prvních letech nijak skvěle. Rosálie
s děvčaty šla sloužit a nejstarší Frank musel
záhy přiložit také ruku k dílu. Šel do učení
a pracoval jako pomocník v cihelně. Ostatní
bratři byli ještě dětmi. Výroba stavebního
materiálu se stala v rašícím městě Cedar Rapids dosti žádaným řemeslem, takže to alespoň u Franka vypadalo na nadějný životní
start. Starý Renčín byl v té době již nemladý
skoropadesátník.
Devatenáctiletý Frank je zachycen při
federálním sčítání obyvatelstva v roce
1860 na předměstí Rapids. Žije pod jednou
střechou u cihláře Steinagla a jeho ženy Marie Anny Rauch z Virtenberska. Kromě něj
tam bydlí a pracuje dalších dvanáct svobodných mužů různých národností, zkrátka slušná malá fabrička. Frank tam ale dlouho nevydržel. V roce 1861 vypukla občanská válka
Jihu proti Severu (15. dubna 1861 – 2. června
1865). Hodil slibné řemeslo za hlavu a nechal
se hned téhož roku v létě zapsat jako dobrovolník do armády na straně Unie. Bylo mu
dvacet jedna let. Zařadili jej do tzv. setniny
„D“, složené z volontérů. Mezi pěšáky. V této
době neměl ještě ani americké občanství.
Stát Iowa dal k dispozici ve válce celkem
76 000 mužů, z nichž 13 000 padlo. České
obyvatelstvo Cedar Rapids nebylo v této
době ještě na rozdíl od dalších desetiletí
příliš četné, historici nicméně uvádějí, že se

jako dobrovolníci přihlásila i v tomto městě
řada mladých mužů českého původu a jeden rekrut byl dokonce jen sedmnáctiletý.
Náš Frank byl vůbec mezi prvními, kdo se
zaregistrovali. Sloužil u 12. pěšího pluku.
V bitvě u Shiloh v jižanském státě Tennesse
(5.–6. dubna 1862) se vyznamenal velkým
hrdinstvím a odvahou. Zmínka o něm se
nachází v řadě amerických publikací, hlavně
v souvislosti s částí bitvy „The Hornet’s Nest”
nazvané podle ohlušujícího ryku vojenských
trubek. Zoufalou obranu unijních pozic proti
dělostřelectvu Konfederace nepřežila tehdy
většina jejich jednotky. V krvavé řeži padli
i někteří Češi. Frank do konce života bojoval „jen“ se zraněním, pro které byl po několikaměsíčním léčení z armády v červenci
1863 vyřazen. Diagnóza zněla průstřel pravého stehna. Zda přišel o nohu úplně, ale
nevíme.
Nikdy se neoženil. Zbytek života se stále
o něj někdo musel starat, i když armáda jej
odměnila poměrně slušnou měsíční penzí.
Buďto to byli stárnoucí rodiče, asi deset let
špitál pro válečné vysloužilce, po smrti otce
a matky bratr Anton. Nakonec jeho nejmladší
„americký“ bratříček. Všichni se v šedesátých
letech přestěhovali z Iowy na farmu do státu
Minnesota, okres Steele, kde otec František
až do své smrti hospodařil spolu s benjamínkem Luisem. Díky novému federálnímu zákonu z roku 1862 zde dostali poté půdu prakticky za hubičku. Frank přispíval na domácnost
armádním důchodem.
Frank Renchin se přes své zranění dožil poměrně vysokého věku 73 let. Zemřel v roce
1913 a byl pohřben s poctami amerického
veterána v Minneapolisu. Rodiče František
a Rosálie spí svůj věčný sen na Českém národním hřbitově v obci Owatona. Jediným
pokračovatelem rodového jména se stal
jeho synovec, potomek bratra Antona Renčína a jeho ženy Anny Stránské, Anton Joseph
Renchin (1879–1973).
Hana Havlová
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DŮM ČP. 42 NA STARÉM NÁMĚSTÍ V RODINNÝCH VZPOMÍNKÁCH
Na rohu Starého náměstí a Nádražní ulice stával do října 1951
jednopatrový dům čp. 42 s podloubím, které se nacházelo v hlavní frontě do náměstí. Tento dům, v němž byl v minulosti provozován hostinec a který zde již mnoho let nenalezneme, byl rodným domem mého tatínka, Mgr. Jana Šebely, českotřebovského
patriota a zájemce o historii města. Letos, 24. prosince si připomeneme jeho nedožité osmdesáté narozeniny. Rád bych při této
příležitosti zavzpomínal na dům čp. 42 tak, jak zůstal uchován
v rodinných vzpomínkách, které jsem často slýchával vyprávět,
právě od tatínka nebo jeho maminky, mé babičky.
Od roku 1926 byl dům čp. 42 spojen s životem naší rodiny. Tehdy
se do zadního krámu v jeho boční frontě, ze strany Nádražní ulice,
se svým obchodem nastěhovala moje prababička, Aloisie Šillerová,
provozující zde mlékárnu. Odsud po krátkém čase přešli Šillerovi právě pod podloubí domu, do nově upraveného krámu, vybudovaného
z dosavadního průjezdu. Šillerovi svůj původní krám, vedený jako
hokynářství, měli v domě čp. 52 v Hýblově ulici, později Koblicově.
V domě čp. 42 také rodina Šillerova, kterou tvořili manželé Jan
a Aloisie a jejich dvě děti, dcera Jiřina, moje babička, a její bratr Jenda
Šiller, vystřídala dva byty. V jednom z nich byla do demolice domu
památka na zdejší bývalou živnost, hostinec. V patře prý v minulosti
býval sál, kde se také tancovalo. Z bývalého sálu byl později přestavěn byt. Co zde bylo původní, byla okna. Šillerovi tak měli v kuchyni
parapet okna cca 30 cm nad zemí. Babička na to vždy vzpomínala:
„Když šel Nádražní ulicí průvod a chtěli jsme se dívat, museli jsme ležet
na zemi na břiše, vykloněni z okna a teprve potom jsme mohli mávat
lidem v průvodu. Z ulice nikdo nepoznal, že u okna ležíme.“ Pod tímto
oknem v čase výročního trhu, tedy jarmarku, pravidelně míval své
stanoviště pomenší chlapík s trpasličí ženou, oděnou jakýmsi lesklým koupacím úborem se závojem po vzoru orientálních břišních
tanečnic, která se pokoušela vlnit a tančit dle hudby hlasitě vyhrávané starým gramofonem. Muž, stojící opodál, volal na kolemjdoucí:
„Zastavte se u nás, princezna Lamprďonka vám vyloží váš osud a poví
vám, co vás čeká!“ Zastavil-li se zájemce, žena zalovila v krabici obálek
a za pomoci papouška vyjevila zákazníkovi jeho budoucnost.
V roce 1939 se Šillerova dcera Jiřina, tedy moje babička, provdala
za Oldřicha Šebelu, pocházejícího z Hodonína, vyučeného fotografa, zaměstnaného v Tomkově fotoateliéru v Litomyšlské ulici. Oldřich
Šebela se ze svého dosavadního podnájmu v Marešově domku čp.
1019 v Mlýnské ulici po svatbě přestěhoval do Šillerova bytu v domě
čp. 42. Zde se jim na Štědrý den roku 1940 narodil jediný syn Jan, můj
tatínek. V domě tedy prožil část svého dětství. Když se chystala babiččina svatba, došlo k zajímavé příhodě. Babička pocházela z evangelické rodiny, pradědeček měl původ v Dolní Sloupnici, kde toto
náboženství bylo značně rozšířeno. Dědeček byl v tu chvíli katolík.
Situaci bylo nutno vyřešit, aby se svatba mohla uskutečnit. Babička
o tom vyprávěla: „Oldovi jsem říkala, že já nemůžu přestoupit na jinou víru, že by mně to doma neprošlo. A on mi povyprávěl, jak to měl
s vírou. Pochlubil se, že jako dítě vystřídal snad všechny církve na území Čech existující. Pocházel z pěti dětí z poměrně chudé rodiny dělníka v cukrovaru. Rodina byla u katolíků a tam prý dávali na Vánoce
chudým dětem balíček sladkostí a ovoce. Začala první světová válka
a projevil se všeobecný nedostatek všeho. Tak přestali dětem balíčky
dávat. Jeho tatínek se někde od chlapů dozvěděl, že evangelíci balíčky ještě dávají. Tak rodinu přehlásil tam. Za rok byla bída ještě větší
a opět došlo ke zrušení balíčků. Zase přišla nová informace, že myslím
si, husitská církev ještě balíčky dávala. Tak se rodina stala členy husitské církve. Zkrátka kde ještě rozdávali balíčky, tam rodina putovala.
A když jsme se chtěli vzít a já řekla, že ke katolíkům nemůžu, Olda mi
řekl památnou větu: ‚Tak já se k nim klidně dám. Já už jsem tam jako
kluk stejně jednou byl!‘ A jak řekl, tak také udělal a mohli jsme se vzít.“
V bytě manželů Šillerových, v domě čp. 42, tedy žil tatínek spolu s rodiči, jeho prarodiče Šillerovi, kteří po roce 1946 odešli do Skuhrova,
a babiččin bratr, Jan Šiller, později spolu s manželkou Maryškou a synem Karlem. K hlídání mého tatínka, když byl ještě v kočárku, jelikož
jeho maminka i prarodiče byli zaměstnáni v krámě a jeho tatínek,
můj dědeček, také pracoval, byly obstarány dvě chůvy, mladá děvčata z okolí, která za úplatu vypomáhala. Tatínek to vždy s úsměvem
a pro zasmání vyprávěl: „To víš, jako chlapec z lepší rodiny a vnuk ob-

chodnice jsem měl dvě vychovatelky, tak to tenkrát bylo často zvykem!“
Když chodil tatínek do mateřské školy v Podbranské ulici, dostal pod
stromeček od rodičů malé loutkové divadélko. Na něj tatínek do konce života vzpomínal: „Divadlo se mi moc líbilo a pořád jsem nutil rodiče, aby mi hráli nějaké pohádky. A tak to byly pohádky o Honzovi,
o Kašpárkovi, o princezně a já chtěl pořád další. Naši už nevěděli, co
mají pořád do kola hrát, a jak tak nad tím v kuchyni lamentovali, slyšel
to strýc Honza Šiller a řekl jim: ‚Půjčte mně to na chvíli, já mu zahraji!‘
a hrnul se k divadlu. Stoupl si za něj a vzal do ruky loutku rytíře. Já
seděl na židli jako přikovaný, ani nedutal a čekal, co strýček předvede.
On přešel s rytířem tam a zpátky a zastavil ho v půlce jeviště, načež
ve verši zvolal: „Já jsem rytíř z lomu, polibte mě…, já jdu domů.“ A to
bylo všechno. Tím strýcova pohádka skončila. Dodnes vidím, jak jsme
se tomu tenkrát všichni smáli.“
V prvním patře domu čp. 42 bylo zřízeno několik bytů. Tři vznikly
ve vlastním domě, další dva potom vzadu, na pavlači. V domě čp.
42 bydlel dílenský státních drah, Jindřich Růžička. Jeho jediný syn
Otokar se stal ve Třebové učitelem na obecných školách. Později učil
i mimo naše město, takže u Růžičků na náměstí žil po několik let i jejich vnuk, Otokarův syn Jindřich ml., pozdější významný regionální
historik, PhDr. Jindřich Růžička, Csc., dlouholetý ředitel Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Po mnoha letech, na sjezdu absolventů gymnázia, se tatínek s dr. Růžičkou potkali a dlouho oba muži
vzpomínali na své dětství, prožité právě v domě čp. 42. V zadním
bytě na pavlači žil vlakvedoucí Josef Ansorge s manželkou Helenou
a dětmi Josefem a Marií. K jeho rodině se váže zajímavá historka. Můj
tatínek, tehdy malý, asi čtyřletý Jeníček Šebela, si hrál na pavlači s autíčkem. Paní Ansorgová v tu chvíli v bytě smažila palačinky. Když měla
hotovo, vyšla na chvíli ven z kuchyně, na pavlač, aby se nadýchala
čerstvého vzduchu. Tu spatřila na zemi Jeníčka. Jako vzorná matka
a hospodyně věděla, co se sluší a chlapce se zeptala: „Jeníčku, chceš
palačinku?“ Jeníček zabraný do hry s autíčkem mlčky přikývl. Paní odběhla a v mžiku přinesla talířek se sladkou dobrotou. Jeníček poděkoval, palačinku snědl, prý málem i s talířkem a s pusou od marmelády
odešel domů. Asi za týden si opět hrál na pavlači. Paní Ansorgová,
stejně jako minule, vyšla od vaření na pavlač. Pozdravila Jeníčka, ten
zvedl hlavu od své hry, uviděl ji a v mžiku mu v hlavě proletělo spojení „paní – palačinka“ a místo pozdravu své sousedce odpověděl:
„Ansorgová, máš amoletu?“ Paní ten den pochopitelně vařila něco
jiného. Ale historka měla velký úspěch a babička mi ji do konce života vyprávěla. Když byl u toho tatínek přítomen, vždy ji okomentoval
slovy: „Nevěř babičce, to není pravda. To bych nikdy neudělal!“ Načež se
babička hájila tím, že to pravda je.
V říjnu 1951 dům čp. 42 vyhořel, načež byl zbořen. O řadu let později vznikla na jeho místě přístavba podloubí, přičleněná k Frimlovu
domu čp. 41.
Martin Šebela

Snímek z doby po požáru v roce 1951. Foto Karel Voleský.
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VZPOMÍNKA NA ČESKOTŘEBOVSKÉHO MALÍŘE, GRAFIKA, SPISOVATELE A PEDAGOGA JAROSLAVA BITTLA
Doba vánoční je dobou svátků, kterou spojujeme s obdarováváním
těch, které máme rádi a kterých si vážíme. Je však i časem vzpomínání na ty, kteří nám byli blízcí, ale kteří již k vánočnímu stolu společně
s námi nezasednou. Letos je to pět let, kdy na prahu štědrého dne
odešel do kumštýřského nebe i Jarka Bittl. A tak mi dovolte, abych
na tohoto českotřebovského malíře, grafika a spisovatele alespoň
krátce zavzpomínal.
Jarka Bittl pocházel ze známého hereckého rodu, který od počátku
století šířil divadelní umění především ve východočeském regionu.
Někdy po roce 1915 zavítala do České Třebové kočující herecká společnost a s jejím příchodem se ve městě natrvalo objevuje i jméno
Bittl. Jarka Bittl, syn nejstaršího z pěti bratrů Bittlových, se do Třebové
přistěhoval s babičkou na začátku války. Zde prožil dětství, vystudoval gymnázium a také se oženil. V době studií spolupracoval s loutkářským souborem Junáka a jako výtvarník i s ochotnickým souborem
Hýbl. V České Třebové získával u profesora Antonína Jirouta i své první výtvarné zkušenosti. Při vysokoškolských studiích na Masarykově
univerzitě v Brně se setkal s mnoha výtvarnými osobnostmi, jakými
byly například Eduard Milén, B. S. Urban a František Kubišta, kteří nemalou měrou ovlivnili jeho pozdější výtvarnou tvorbu. Pedagogická
studia ukončil na PI v Pardubicích a stal se matematikem. Učitelské
povolání střídavě proložil i dalšími profesemi, byl propagačním výtvarníkem, redaktorem i úředníkem, vedoucím výtvarného oboru
LŠU v Pardubicích a posléze i ředitelem této prestižní umělecké školy.
Život a pracovní povinnosti ho tak na dlouhých padesát let odvály
z České Třebové.
S rokem 2000 skončilo milénium a tento nepřehlédnutelný mezník
se odrazil i v životě Jarka Bittla. S manželkou opustili Pardubice a vrátili se do města, kde prožili svá studentská léta. Přibývající roky neubraly nic na výtvarníkově elánu. Jeho malby a grafiky, inspirované
především staronovým prostředím, se staly neodlučitelnou ozdobou
výtvarných Salonů, samostatných výstav a dnes zdobí mnoho soukromých sbírek. Jarka Bittl tvořil své obrázky všude tam, kde se cítil
dobře. Miloval českotřebovská zákoutí a mohli jsme ho třeba potkat,
jak se psem Matesem prochází Javorkou směrem na Robův kopec
a Serpentiny. Vztah k milovanému městu zúročil v roce 1996 vytvořením nástěnného kalendáře, ve kterém zachytil zaniklou Českou
Třebovou.

Škála umělcových výtvarných technik byla nepřeberná. Od malby širokým rozmáchlým štětcem až k cizelérské práci tužkou, od olejomalby, akvarelu či tempery až k mnohotvárným grafickým technikám. Ze
všech jeho obrázků však vždy čišel hluboký vztah k přírodě, k člověku
i k neuskutečněné tajné lásce – k cirkusu. A také proto se jeho nezapomenutelní klauni proplétají celou jeho tvorbou.
Kromě plátna a barev patřila nerozlučně k výtvarníkovi i kniha. Byl sečtělý, s obrovským životním rozhledem a vždy si našel čas k návštěvě
knihkupectví nebo městské knihovny. S cítěním výtvarným se nerozlučně pojil i jeho vztah k poezii, reprezentované Nezvalem, Halasem,
Seifertem a především milovaným Ortenem. Tvorbou Jarky Bittla se
tak proplétá i tento nový tvůrčí fenomén. Poezie ovlivněná vzpomínkami na mládí, ale i na současnost. Na stříbrný vítr, který proháněl
oblaka nad Kozlovským kopcem a Jelenicí, na sluneční záři na svazích
Roubáku a Třebovských stěnách, či na třpyt sněhu Měsíčního údolí
a čeřící se hladinu rybníků v semanínských lesích. V malířově tvorbě se stále častěji objevují motivy s bytostmi ze světa fantazie, mýtů
a pohádek. S emotivním neklidem, až s dramatičností, a na druhé
straně s optimismem a lidskostí vystupují jeho postavičky na plátnech či v ilustracích publikací. Městské muzeum v České Třebové
vydalo v roce 1999 povídání o českotřebovských strašidlech, které
vyšlo pod názvem Bájníčci a bylo zároveň jakousi malou monografií
výtvarníkových obrázků.
Samostatnou kapitolu tvorby Jarka Bittla tvoří především limeriky.
Tato pětiřádková rýmovaná veršování ztvárnil ve dvou básnických
sbírkách, které pod názvy Tulák před zrcadlem a Tulák za zrcadlem
vyšly v roce 2010 a 2012. Obě publikace patří k vrcholům jeho poetické tvorby a je velká škoda, že zamýšlenou novou knihu limericků již
nestihl vydat. V roce 2012 obdržel cenu města Česká Třebová za dlouholetou výtvarnou a spisovatelskou práci.
Jarka Bittl se svou tvorbou zařadil mezi významné výtvarníky, spisovatele a osobnosti města. Máte-li doma jeho obrázky nebo sbírky limeriků, určitě vás v dnešní nelehké době potěší.
Milan Michalski

U Vejdovských v Kozlově

Samostatná výstava v KC

Práce na průvodu masek
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Gymnázium Česká Třebová / ilustrační foto: Hana Sychrová

VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO ŠTYRSKÉHO

ÚMRTÍ
Jana Hicklová, 78 let, Česká Třebová
Blanka Kopecká, 63 let, Česká Třebová
Naděžda Hamplová, 85 let, Česká Třebová
Jaroslava Mertová, 88 let, Česká Třebová
Jiří Chrastný, 77 let, Česká Třebová
Emanuel Gregar, 85 let, Česká Třebová
Yvona Fišerová, 82 let, Česká Třebová
Pavel Mikulenčák, 74 let, Česká třebová
Alžběta Mandausová, 98 let, Česká Třebová
Stanislav Hrbáček, 81 let, Česká Třebová
František Strnad, 74 let, Třebovice
Petr Šebela, 83 let, Česká Třebová
Petr Kubeček, 70 let, Česká Třebová
Blanka Voborová, 67 let, Česká Třebová
Rudolf Fibigar, 87 let, Česká Třebová
Milan Dostál, 81 let, Česká Třebová
Josef Hýbl, 70 let, Česká Třebová
Vlastimil Vostřák, 81 let, Česká Třebová
Marta Přívratská, 84 let, Česká Třebová
Heřman Gabler, 81 let, Česká Třebová
Renáta Gajdošíková, 46 let, Česká Třebová
Jiří Štyrský, 83 let, Česká Třebová
Emilie Klímová, 77 let, Česká Třebová
Květoslava Hekrlová, 83 let, Česká Třebová
Vzpomínáme.

Slunečný a krásný, podzimní den – 12. září 2020
Nadšeně si prohlížíme náš gympl. Tak jiný, ale se stejným kouzlem, jako by neprošlo padesát
let…
A pak vidíme Jirku, našeho pana profesora, jak si sedí u stolu v příjemné restauraci, kde máme
sraz, lehce popíjí a se všemi se milou a úsměvnou tváří vítá, jako bychom právě přišli na jeho
hodinu. A my si myslíme, že to tak je, protože on vypadá úplně stejně jako tehdy...
Vzpomínka na společná léta střídá vzpomínku… V našem věku se už nestydíme vyjádřit své
city, pocity a lásku k tomu, co bylo a co je dnes pro nás návratem k mládí, radostem a strastem,
které ho provázely. Vzpomínáme na jeho milé „skopičiny“ při našich dalších srazech po maturitě, kdy už byl Jirka dávno váženým profesorem úplně jinde, výš, a přesto zůstal normálním
člověkem s normálními lidskými vlastnostmi a jiskřivou láskou k životu.
Vzpomínáme se smutkem a trochou veselými vzpomínkami i na další kantory, kteří už nejsou
mezi námi. Milý, pohodový večer.
Jirka poslouchá, diví se nebo snad skromně předstírá divení, když mu vyprávíme, jak byl skvělý, jak uměl učit, jak uměl zaujmout, jak kdyby učil matiku, tak bychom z ní měli všichni my
béčáci jedničku, někteří skromnější myslí, že určitě aspoň dvojku. Pamatuje si o nás všech
hodně a my dál při vínečku vykládáme, jaké to byly krásné časy, vzpomínáme, jak nás učil, co
je to vzpomínkový optimismus a že teď ho asi právě praktikujeme.
A taky se omlouváme Dáše, jeho skvělé manželce, že jsme do něj, my holky z béčka, byly
všechny zamilované a ona nám to s úsměvem odpouští.
„Ani vlna, která se převalila, se nevrátí, ani čas, který uplynul, se nemůže vrátit. Jen život zemřelých
je uložen v naší paměti.“
Náš pan profesor Štyrský, pak náš Jirka, který nás učil nedívat se na svět černobíle, chápat lidi
a svět ne jen z našeho odsuzujícího pohledu mládí, náš pan profesor, který uměl učit a strhnout své žáky k přemýšlení, zůstane nejen v naší paměti, ale i v našich srdcích.
Jsme vděčni, že jsme se s ním v jeho plné síle, duševní svěžesti a pohodové radosti mohli
setkat na našem srazu maturantů po padesáti letech. Byl to krásný a nezapomenutelný večer.
Často si myslíme, že by skvělý člověk měl být nesmrtelný, ale ono to tak není…
Děkujeme za vše, pane profesore.
Marie Chalupová, III. B (mat. rok 1970)

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.cz

neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství

Klácelova 1, Česká Třebová

www.farnostct.cz

neděle 9:30

Církev československá husitská

Mlýnská 900, Česká Třebová

–

neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická

Riegrova 283, Česká Třebová

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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Dne 6. ledna 2021
uplyne již 45 let
od chvíle, kdy odešel
do muzikantského nebe
známý českotřebovský
harmonikář, pan Alois
Rybka z Parníka.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu vzpomínku.

Dne 14. ledna 2021
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, teta, babička
a prababička, paní
Věra Hájková rozená
Stránská.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpo-

mínku.
S láskou vzpomínají: manžel a dcery
s rodinami, ostatní příbuzní.

Vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 3. ledna 2021
uplyne 7. smutný rok
od chvíle, kdy navždy
odešel náš drahý syn,
bratr a strýc,
pan Bohumil Ptáček.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dne 17. ledna 2021
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek
a dědeček,
pan Josef Vaverka.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná: Alžběta, manželka, Robert a Michal, synové s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 1. ledna 2021
by se dožil 80 let
pan Jaroslav Štancl.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 21. ledna 2021
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek
a dědeček pan Antonín
Kovář.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou
spolu s námi.
Vzpomíná manželka, syn s rodinou a ostatní
příbuzní.

Dne 3. ledna 2021 si
připomínáme 20 smutných let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan
Miloslav Homolka.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
Vzpomíná sestra Eva.

Dne 14. ledna 2021
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Karel Köhler.
Děkujeme všem, kteří
mu společně s námi
věnují tichou
vzpomínku.

Dne 21. ledna 2021
uplyne druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka, babička a prababička, paní
Jarmila Doubravová.
Děkujeme všem, kteří
jí s námi věnují tichou

vzpomínku.
S láskou v srdci vzpomíná syn s rodinou.
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Děti s rodinami.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. prosince 2020
uplynul devátý rok,
kdy nás opustila
naše drahá manželka,
maminka a babička,
paní Miloslava
Matějková.

S láskou vzpomíná manžel
a dcera s rodinou.

Dne 16. ledna 2021 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava Rolčíková.
Dne 8. února 2021 uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Rolčík.
Stále vzpomínáme a děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Vzpomíná rodina.

Dvojí letošní výročí.
Dne 3. ledna 2021 si
připomeneme 35. výročí
od úmrtí Ing. Bohuslava Řeháka, CSc.
a 2. prosince 2021
85 let od narození.
S láskou stále vzpomínají syn Bohuslav, dcera
Pavla a manželka Věra.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 31. ledna 2021
uplyne první smutný
rok od úmrtí našeho
manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Ing. Jiřího Vencla.
Děkujeme všem, kdo
jste ho znali, za tichou
vzpomínku společně
s námi.
Hana Venclová, manželka,
Jiří Vencl, syn s rodinou.

Dne 27. ledna 2021
uplyne 15 smutných let
ode dne, kdy nás navždy opustil náš drahý
tatínek a dědeček, pan
Miroslav Schneeweiss.
Vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.
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Dne 19. ledna 2021 si
připomínáme 5. výročí
úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka,
pana Karla Martince.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dne 18. ledna 2021
uplyne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Vlasta Vondrová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Vzpomíná:
Marie Kratochvílová, dcera s rodinou.

Manželka a děti s rodinami.

Dne 8. ledna 2021
uplyne 3. smutný rok
od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Zdeňky Kovářové.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí spolu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají:
Zdenka, dcera a Milan, syn s rodinou.

Dne 1. ledna 2021 uplyne již 18 let, kdy zemřel
náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
František Zoubele.
Děkujeme všem, kteří
spolu s námi na něho
v dobrém vzpomínají.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 27. ledna 2021
uplyne již 11 let
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka, teta,
babička a prababička,
paní Marie Chadimová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou
vzpomínku.

Dne 23. ledna 2021
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek
a dědeček,
pan Stanislav Hýbl.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dne 14. ledna 2021
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil náš syn,
bratr, tatínek a strýc,
pan Roman Fišar.
Děkujeme všem, kteří
s námi věnují tichou
vzpomínku.
Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínají: synové s rodinami.

Jak přetěžko je těm, co
přežijí své milované …
Dne 29. prosince 2020
uplynul čtrnáctý bolestný rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, sestra a babička,
paní Irena Bešornová.
S láskou a úctou vzpomínáme a děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel, syn, dcera a vnučka s rodinami.

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

ZEMŘEL HEŘMAN GABLER

Dne 12. ledna 2021 uplyne první smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Ušel.
Dne 25. ledna 2021 si připomeneme
již 10 let, kdy nás opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní
Věra Ušelová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Letošní koronavirová pěvecká sezóna se pro
Bendl stala ještě o něco chmurnější. Nevíme,
kdy se nám znovu podaří sejít se na zkoušce, ale už teď víme, že se nám nepodaří potkat se v kompletní sestavě. Po dlouhé těžké
nemoci ve věku 81 let zemřel náš kamarád
a dlouholetý člen Bendlu Heřman Gabler, mimochodem majitel velmi pěkného tenorového hlasu. Pro Bendl je to velká ztráta, neboť
i přes vysoký věk to byl spolehlivý zpěvák,
gentleman, dobrý parťák a člověk do nepohody, který s Bendlem absolvoval mnoho
společných koncertů, zájezdů a příjemných
společných chvil nejen na zkouškách. Ještě
do nedávna se zdálo, jako by se mu vyhýbaly všechny zdravotní potíže související se
stářím. Ještě v létě navštívil jeden z našich
„prázdninových kurzů“ pod Peklákem, kde
jsme mu zapívali poslední „živijó“ a popřáli
mu k narozeninám. Pak už jsme ho ale neviděli.

Heřmane, budeš nám moc chybět. Nikdo
není věčný, ale vzpomínky na Tebe v nás
dlouho zůstanou…
Za Bendl

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

ÚTERÝ:
12. 1. , 9. 2 ., 9. 3. , 13. 4. , 11. 5. , 8. 6. 2021

a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou 8:00–10:45 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 12:30–14:30 v bufetu (po předchozí domluvě)
c) je možné navštívit imobilní občany a pomoci jim v domácím prostředí.
Více informací o Audiohelpu z. s. na e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. Facebook: Audiohelp z.s.
Děkujeme za podporu Městu Česká Třebová, za spolupráci Vám a našim klientům a jejich
rodinám. Přejeme krásné svátky a nový rok prožitý ve zdraví.
Zuzana Poláková

SONS ČR Z.S. INFORMUJE
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých působí v našem městě již mnoho let. Jejím posláním je poskytování služeb zrakově hendikepovaným.
Končící rok byl pro všechny velmi náročný, což se projevilo i na naší činnosti.
Byli jsme nuceni rušit, případně přesouvat již připravený program. I přes všechna opatření se
nám podařilo uskutečnit různé aktivity zaměřené na turistiku, klubovou a zájezdovou činnost.
Na provoz a poskytované služby získáváme finance z dotací, finančních příspěvků a darů. Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou poděkovat Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS a OSP“.
Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro cílovou skupinu Ústecko-Orlicka
a Svitavska.
Dále děkujeme městům a obcím Česká Třebová za 20 000 Kč, Ústí nad Orlicí za 5 000 Kč, Semanín za finanční dar 2 000 Kč a další sponzoři, kteří jsou uvedeni na stránkách www.sons.cz.
Všem sponzorům děkujeme a věříme, že nám zůstanou nakloněni i v příštím roce.
Za organizaci SONS ČR z.s., Česká Třebová
Ivo Psota, vedoucí pracoviště

INFORMACE O SBÍRCE BÍLÁ PASTELKA
Jistě víte, že dne 12.–14. října 2020 probíhala již tradiční sbírka Bílá pastelka. Tato
sbírka je směřována k Mezinárodnímu dni
Bílé hole a její výtěžek je použit na podporu služeb pro osoby se zrakovým postižením.
V letošním roce proběhl již 21. ročník. Přesto byl pro nás tento ročník jiný. Vzhledem
k opatřením, která přináší koronavirová krize
nebylo do poslední chvíle jasné, zda sbírka
bude umožněna v rozměru, jaký již známe,
tzn. prodejem pastelek v ulicích měst. Organizátoři sbírky tedy operativně vymýšleli
nové a nové možnosti, jak oslovit co možná
nejvíce lidí a přitom neohrozit ani je ani sebe.
Proto jste mohli zaznamenat, že letošní sbírka probíhala i trochu virtuálně a byly využívány bezkontaktní formy přispění.
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K naší velké radosti bylo možné, při dodržování všech bezpečnostních opatření, uskutečnit i fyzický prodej bílých pastelek (symbolizujících bílou hůl). Tak, jak je většina lidí
zvyklá.
Velice si vážíme náklonnosti všech, kteří se
na sbírce podíleli, a zvláště pak DOBROVOLNÍKŮ, kteří v této nelehké době a za nepřízně počasí (pršelo a byla velká zima) vyrazili
do ulic. V naší oblasti se vybralo 23 546 Kč.
Ještě jednou DĚKUJEME dobrovolníkům, ale
i všem, kteří jakoukoli formou přispěli.
Vážení přátelé, závěrem mi dovolte popřát
Vám mnoho úspěchů v roce 2021.
Za organizaci SONS ČR z.s. Česká Třebová
Jana Kašková, sociální pracovnice

LINKA DŮVĚRY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
DĚKUJE A INFORMUJE
Jménem obecně prospěšné společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom
chtěli poděkovat městu Česká Třebová za finanční podporu, kterou nám v roce 2020 poskytlo. Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme
doposud, již 25 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním
podpořit a krátkodobě provést člověka trápením, které přesahuje jeho momentální
přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail. Bližší
informace o naší službě naleznete na webových stránkách www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2020 se na nás lidé obraceli nejen
s osobními, vztahovými a dalšími otázkami,
ale také s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací v souvislosti s onemocněním covid 19.
Přejeme vedení města/obce a občanům pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2021.
Jarmila Hrušková, ředitelka o. p. s.

SMUTNÁ ZPRÁVA
Odešel nám kolega a kamarád, dne
10. 12. 2020 nás navždy opustil pan Heřman
Gabler, opustil milovanou rodinu, známé
a kamarády.
Osobně jsem Heřmana znal více jak dvacet
let, od doby, kdy jsem vstoupil do organizace pomáhající nevidomým a slabozrakým.
V tu dobu Heřman pracoval v Radě oblastní
odbočky, vedl klub Zpívánek, kde doprovázel přítomné hrou na kytaru, aktivně se zapojoval do dalších kulturních a sportovních
aktivit. Několikrát se zúčastnil festivalu Tyfloárt, na kterém se setkávají zrakově postižení
umělci, kde vystupoval společně s Jirkou
Špičkou a posléze s Milanem Dočekalem,
kteří již také nejsou mezi námi.
Mnohokrát dělal průvodce nevidomých při
různých příležitostech.
Heřmane, v naší organizaci jsi vykonal velký
kus práce, za kterou Ti všichni děkujeme.
Čest Tvojí památce.
Za organizaci SONS ČR z.s., Česká Třebová
Ivo Psota, předseda oblastní odbočky
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INZERCE

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – LEDEN 2021
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
1. 1. 2021 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, železniční poliklinika, tel. 723 036 370
2.–3. 1. 2021 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192
9.–10. 1. 2021 MUDr. Kumpoštová Lucie, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 778 133 117
16.–17. 1. 2021 MUDr. Lohrer Pavel, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834
23.–24. 1. 2021 MUDr. Martinková Blanka, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692

30.–31. 1. 2021 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 253, tel. 720 699 489

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
- daňové poradenství
- zpracování agend a daňových přiznání
- elektronická komunikace s úřady na základě plné moci

Ing. Marie Pohorská
daňový poradce osv.č. 4663

Benátská 295, Litomyšl 570 01
tel.: +420 604 827 828 | e-mail: dp@pohorska.cz
www.pohorska.cz

Ceník a objednávka inzerce na
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

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

TEZA, s. r. o. PŘIJME do hlavního pracovního poměru

Vedoucího zásobování a prodeje
•
•
•
•
•

Co u nás budete dělat:
Vést menší tým pracovníků skladu a prodejny
Budete odpovídat za chod a rozvoj skladu a prodejny
Vyhledávat, jednat s dodavateli a objednávat materiál a zboží
Stanovovat cenovou politiku při prodeji a odbytu zboží
Zastupovat prodavače v jejich nepřítomnosti

•
•
•
•
•
•
•

Co od Vás očekáváme:
Schopnost vést zaměstnance skladu a prodejny
SŠ vzdělání nebo praxi v oboru v oblasti skladování či logistika
Znalost zboží v oboru voda, topení, plyn a stavební hmoty
Schopnost ovládat MS Office a skladový program
Zodpovědnost, samostatnost a flexibilitu
Řidičské oprávnění skupiny B, průkaz řidiče manipulačních vozíků výhodou
Trestní bezúhonnost

•
•
•
•
•

Co Vám můžeme nabídnout:
Stabilní zázemí a jistý příjem
Měsíční odměnu za práci 25 – 30 tisíc
Pololetní odměny za dobrou práci
Zaměstnanecké benefity ke mzdovému ohodnocení
Příjemné pracovní prostředí přátelský tým, pevné zázemí zaběhlé společnosti
Strukturovaný životopis zasílejte na info@teza-sro.cz nebo na adresu
TEZA, s.r.o., paní Hana Menšíková,
F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 500 511, www.teza-sro.cz
27
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Každý měsíc v této rubrice pravidelně informuji, jaké akce se v Domově konaly, ale tento měsíc začnu přesně naopak. Ve srovnání s loňským rokem se u nás nekonaly Dušičky, Jabkancová
pouť, nemohly se zpívat koledy a ani jsme společně nerozsvěceli vánoční stromek. Vládní nařízení a přísná opatření, neumožňují pořádat akce ani větší skupinové aktivity. Letošní advent
bude jiný než ty předchozí.
Co se ale v listopadu i v těch ne úplně jednoduchých podmínkách podařilo?

ÚSMĚV DO SCHRÁNKY
Opět, podobně jako na jaře, jsme uživatelům rozdávali přání a pohlednice, které přicházely
do Domova v rámci projektu Úsměv do schránky. Těžko vybírat ty nejlepší, protože každé bylo
svým způsobem výjimečné. Přáníčka k nám putovala z různých koutů republiky, ale i z nedaleké Litomyšle, kde se zřejmě malí skauti – Vlčata a Světlušky - rozhodli, že nám pošlou úsměv
doopravdy. Uvnitř každého ze tří přání byl vtip, který vykouzlil skutečně úsměv na tváři každého, kdo si jej přečetl.
Děkuji všem, kteří pozdrav do Domova odeslali, ale tentokrát zejména Domče V. a Martinovi V.
z Litomyšle, kterým se podařilo splnit poslání Úsměvu do schránky na jedničku s hvězdičkou.

MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY
Uživatelky Domova opět malovaly na putovní kamínky. Nebylo možné malovat společně
na tvořivé dílně, ale každá seniorka musela malovat individuálně, doma v pokoji. I tak vznikla
krásná sada podzimních kamínků s motivy listů a barevných deštníků, které již putují po České Třebové. Přeji každému z vás hodně štěstí při jejich hledání.

VIDEOHOVORY
I v době, kdy byly návštěvy seniorů v Domově zakázány, měli uživatelé a jejích blízcí možnost
navzájem se vidět alespoň prostřednictvím videohovoru. Hovory se uskutečňovaly přes tablet, prostřednictvím Whatsappu. Přestože nemohou nahradit přítomnost blízkých, doufáme,
že pomohly zmírnit stesk po rodině.
Možnost využít videohovory stále trvá. Proto prosím, v případě, že máte zájem o videohovor
se svými příbuznými, nebo známými v Domově, neváhejte kontaktovat aktivizační pracovnice Domova.

Polohovací vozík

POLOHOVACÍ VOZÍK
Začátkem listopadu byl uveden do provozu
první polohovací vozík v Domově pro seniory. Tento vozík je specifický tím, že nabízí
možnost vypolohování téměř až do lehu.
Slouží tedy primárně pro uživatele, kteří z
důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemohou používat běžný vozík. Je vybavený
abdukčním klínem, který zajišťuje vysokou
míru bezpečnosti – zabraňuje „sklouznutí“
uživatele z vozíku.
Ráda bych poděkovala českotřebovské společnosti PIRELL s. r. o., která zajistila pořízení
polohovacího vozíku do Domova pro seniory.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

SPOLEK ZA JEDEN PROVAZ SE OPĚT HLÁSÍ
Rok se s rokem sešel a rok 2020 je téměř na svém konci. Mnohým
z nás se nejspíše uleví a budeme s nadějí vyhlížet rok 2021, který se
snad ponese v trochu jiném duchu než ten letošní.
Věřím, že i přes ty všechny nečekané situace, které nám tento rok přinesl a změnil nám tím naše životy, jsme si právě v těchto nelehkých
momentech mohli uvědomit, že i ty nejobyčejnější věci nejsou samozřejmostí a lusknutím prstů se vše může změnit. Spousta lidí zkusilo,
jaké to je ztratit práci ze dne na den, bát se o své nejbližší, a každý
z nás se určitě potýkal se strachem z toho, co bude dál.
I přes veškeré tyto nepříjemné situace, které nás tento rok sužovaly,
se nám všem změnil pohled na svět a uvědomili jsme si, že to není jen
o nás, ale i o lidech kolem nás, a že se musíme chránit navzájem, být
k sobě laskaví, ohleduplní, pomáhat si, a především táhnout za jeden
provaz.
Pro mne jako členku spolku Za jeden provaz bylo úžasné pozorovat
lidi kolem sebe, kteří například pomáhali šít roušky nebo rozváželi
nákupy seniorům.
I náš spolek se na jaře zapojil do rozvozů nákupů seniorům, roznosu
informačních letáků a nahrávání audio záznamů pro českotřebovský
Domov pro seniory.
Nicméně jsme ve spolku byli dost omezovaní vládními nařízeními,
kvůli kterým naše činnost byla pozastavena a nemohla se konat
spousta akcí, které jsme pro Vás na rok 2020 především v podzimních
měsících plánovali.
Na druhou stranu tuto pauzu beru jako pozitivní věc, kdy jsme se
dost zamýšleli nad dalším fungováním našeho spolku a udělali jsme
i pár rozhodnutí, které doufám, budou pro spolek přínosné.
Rozhodli jsme se, že spolek bude fungovat i nadále, ale pod novým
vedením – mladším. Doufáme, že přijdou noví mladí lidé, kteří budou
mít chuť pomáhat lidem a dělat je tak šťastnými.
I my nadále chceme naplňovat cíle spolku, pomáhat a dělat radost
druhým.
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Po dlouhém rozmýšlení se předsedkyně spolku Anna Borková rozhodla z rodinných důvodů rezignovat „na pozici předsedkyně”, dále
bude pokračovat pouze jako řadový člen. Tři roky v čele spolku pro
ni znamenaly ohromný kus práce, především ve výročním roce 2018.
Anička se snažila spolek udržet v chodu, měla vše pod kontrolou
a především měla chuť pomáhat, a o to víc je to krásnější, že ji to dělalo šťastnou a naplňovalo ji to. Vizí spolku však je, aby se předával
mladším generacím, a proto bude spolek nyní v rukou studentky českotřebovského gymnázia, a to mých – Emmy Kameníkové.
Ve chvíli, kdy mi nyní již bývalá předsedkyně předávala svou funkci,
říkala: „Moc ráda bych poděkovala těm, kteří odvedli práci přede mnou,
což znamená 10 let nepřetržité činnosti, já jsem na jejich práci pouze navazovala. Velmi si vážím podpory své rodiny, která měla pro mé aktivity
velké pochopení. Emmě přeji, aby ji tato nová role naplňovala a našla
v ní smysl.“
Anička je úžasnou osobou, která mi se vším pomáhá a já si toho moc
vážím.
Na závěr bych i moc ráda poděkovala všem dalším , kteří se zapojili
a pomohli nám. Protože i malá pomoc je pro nás velkým přínosem.
Emma Kameníková, Za jeden provaz

ORGANIZACE / LEDEN 2021

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete v kanceláři
DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671,
777 292 218. Každá akce se bude konat při
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích
budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Tiffany zápich – kurz pro dospělé, zápich
zhotovený ze skla a cínu, úterý 12. 1. 2021
v čase 16:00–18:30 hodin, cena: 250 Kč
(v ceně je veškerý materiál), s sebou: přezůvky a pracovní oděv. Lektorka: Hana Milerová.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2021
Po
Út

HERNÍ POLOLETKY S KAMARÁDEM
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová připravuje pro děti školního věku herní
pololetní prázdniny. V pátek 29. 1. 2021
v čase 8:00–12:00 hodin si můžete zasoutěžit
o lákavé ceny v DDM. Poplatek za akci: 70 Kč.
S sebou: přezůvky, roušku, svačinu a pití. Přihlásit se můžete od 4. 1. do 22. 1. 2021. Sledujte naše webové stránky, v případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce
zrušena.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY – OLOMOUC
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová
zve děti školního věku na výlet do Svíčkárny
Olomouc v pátek 29. 1. 2021. Cena: 300 Kč
(cena zahrnuje jízdné, dílnu a pedagogický doprovod). Přihlásit se můžete od 4. 1.
do 20. 1. 2021. Výlet se bude konat při minimálním počtu 15 dětí. Sledujte naše webové
stránky, v případě nepříznivé epidemické situace může být akce zrušena.
Připravujeme:
15. 2. – 19. 2. 2021 – Filmový festival (ve spolupráci s KC)

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
https://ddmkamarad.eu/

8:30–12:00
17:30–19:00

KLUB Rosteme spolu pro rodiče s dětmi od 18 měsíců
KERAMIKA pro děti i dospělé, každý lichý týden, přihlášení
předem nutné
HERNA pro rodiče s dětmi + Laktační poradna
Klub pro těhotné ženy, Kurz předporodní přípravy

St

8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:30

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

Čt

8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY

Pá

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

KARNEVAL
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová
pořádá v sobotu 23. 1. 2021 v restauraci Na Horách dětský karneval – Pirátský rej. Karneval se bude konat v čase 15:00–17:30 hodin,
vstupné je 40 Kč/osobu (děti do 3 let zdarma
bez nároku na místo). Pro děti jsou připraveny soutěže, tombola, soutěž o nejoriginálnější masku a výtvarná dílna. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři DDM od 11. 1. 2021
v úředních hodinách. Sledujte naše webové
stránky, akce může být zrušena z důvodu nepříznivé pandemické situace.

8:30–12:00
15:30–17:00

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

So / Ne

OPRAVY KUCHYNĚ
Již v průběhu listopadu a celý prosinec
probíhaly práce, které zvelebily naši=Vaši
kuchyň v Rose. Od narovnání stěn a výmalby přes pokládku nové dlažby, sestavení nové
kuchyňské linky, úpravu umyvadla výměnou
za sestavu se skříňkou, osvětlení pracovní
plochy, znovuzapojení sporáku. Výmalba
omyvatelným nátěrem kolem dřezu a poté
umístění a utřídění všech hrníčků a dalších
kuchyňských potřeb, které už se těší na Vás,
Vaši návštěvu. Jestli se nám podaří zrealizovat i pořízení myčky, se ukáže během ledna,
kdy bude spočítaná podpora a rozdělen výtěžek ze sbírky „Společně za úsměv 2020“.
Děkujeme firmám Konzum, Iveco Czech Republic, SOLEA CZ, Metrans, Česká Spořitelna,
dále Pardubickému kraji, městu Žamberk
i městu Česká Třebová a zručným realizátorům přestavby firmě Rydo, Podlahářství Zvoníček, Truhlářství Broulík.
Tito všichni, ať finančním darem, investiční
podporou, či kvalitní prací, podpořili vznik
naší=Vaší nové kuchyně.
Děkujeme Vám za využívání našich služeb
a za podporu, těšíme se na setkávání v novém roce a přejeme Vám, ať Vám radost, štěstí a zdraví naplní celý nový rok 2021.
Pro informace o aktuálním dění sledujte náš
fb profil Rosa rodinné centrum nebo volejte
na 724986435. Na viděnou v Rose

Nová kuchyň v Rose

Českotřebovský zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla
je 14. ledna 2021.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Pavla Jansová, Šárka Březinová
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s. přináší zprávu o tom, co
nám uplynulý rok přinesl.
Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to všechno
se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo letos uskutečnit mnoho zajímavých projektů.
Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu zaměřená na bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve výši přes 25 milionů korun, z nichž bylo
vybráno 7 projektů v celkové výši 8,6 milionů korun.
Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 89 žádostí, z nichž bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu živočišné
a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské vybavenosti
(19 neziskových organizací, 11 mateřských a základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). Celková výše podpory projektů
PRV činila necelých 30 milionů korun.
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci operačního programu zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé realizován
projekt podporující sladění soukromého a pracovního života rodičů
nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 roku do 7 let v dětské skupině
Maceška.
Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021–2027, kde plánujeme zapojit mimo jiné i podnikatelské subjekty.
V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo rozhodnuto, že za část alokace budou podpořený 4 projekty zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120 tisíc korun
a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad celkem ve výši
210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na podporu 8 projektů
v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly přijaty již v roce 2019.
Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku volnočasových
aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun.
V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele i celé školy. Na území ORP Žamberk

a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme
obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP Ústí nad Orlicí
a Česká Třebová máme osm dlouhodobých projektů a za rok 2020
jsme obdrželi 16 investičních záměrů z tohoto území.
Součástí projektů MAP je také pořádání workshopů, kulatých stolů,
ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky kterým se snažíme podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků ve věku do 15 let.
Více informací o činnosti MAS ORLICKO, z. s. naleznete na:
• www.masproorlicko.cz,
• www.maporlicko.cz,
• Facebook: @mas.orlicko
Děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce a přejeme pokojné Vánoce a rok 2021 plný radosti a klidu.
MAS Orlicko

KRÁSNÉ VÁNOCE PRO VŠECHNY
Všichni víme, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale my jsme si řekli, že uděláme radost pár dětem a zapojíme se do výzvy Krabice od bot. Chtěli
jsme dát do kupy alespoň dvě krabice, ale nakonec jsme jich na počátku prosince zabalili celých deset. Naplnili jsme je plyšáky, knížkami,
bločky a psacími potřebami, dokonce i oblečením.
Doufáme, že jsme udělali neznámým dětem pod stromečkem radost a dárky se líbily.
Všem přejeme do nového roku hodně štěstí a pevného zdraví.
za 9. A Vendy Frnková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova

pozn. Sbírku Krabice od bot již podesáté pořádala Diakonie ČCE na pomoc dětem z rodin v nouzi.
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ČESKOTŘEBOVSKÁ JA
STUDENTSKÁ FIRMA 3DPT
ZAPOČALA SPOLUPRÁCI
S MENTORKOU
IRENOU BRICHTOVOU
Naše JA (Junior Achievement) studentská
firma 3DPT se zabývá 3D tiskem a zaměřuje se na modely postaviček. Momentálně nabízíme model filmové postavičky
Groot z filmu Strážci Galaxie, která je již
k dispozici na našich webových stránkách
www.3dpt.cz.
Firma vznikla na Vyšší odborné škole a Střední škole technické Česká Třebová jako součást soutěže opravdových studentských
firem, které vznikaly z mnoha středních škol
po celé republice během tohoto školního
roku. Soutěž vrcholí v Praze na jaře 2021 při
Veletrhu všech studentských firem. Většina
těchto firem má k dispozici mentora z businessu.
Naše mentoring spolupráce započala ve středu 21. 10. v 18:30, kdy jsme se sešli na první
videokonferenci prostřednictvím aplikace
Zoom. Scházíme se jednou až dvakrát za měsíc přibližně na hodinu, a během těchto videokonferencí nám mentorka radí ohledně
projektu, případně se můžeme ptát na různé
otázky.
Irena A. Brichtová je členkou Britské obchodní komory a členkou správní rady Junior Achievement (JA) v ČR. Dnes má vlastní
firmu, která poskytuje svým klientům i jednotlivcům koučink při změně kariéry, a také
vede projekty, kde vyhledává vhodné kandidáty do vyšších pozic ve společnostech
(„headhunting”). V koučování vrcholového
managementu ve změně kariéry má více než
14 let praxe, a v „headhunting“ neboli „lovců
hlav“ v České republice, regionu Střední a Východní Evropy, má 26 let zkušeností. Za těchto posledních 26 let byli její klienti z různých
sektorů, např. Zentiva, Philip Morris, Novartis, J&J Consumer, Tesco, Levis, a další. Před
svojí kariérou v personalistice i koučinku,
která začala v Praze roku 1994, byla zkušená
manažerka v obchodě i marketingu pro dvě
mezinárodní firmy – více než 13 let pracovala
v medicinské firmě Ethicon Ltd (Johnson &
Johnson Inc.), která sídlí ve Skotsku, a v roce
1990 se spolupodílela na zakládání firmy J&J
v Maďarsku. Irena byla Country manažerka
České republiky, Slovenska, pražské kanceláře Hudson více než 3 roky. Předtím byla
4 roky Managing partnerka pro Heidrick &
Struggles v České republice i na Slovensku,
a 4 roky předtím byla konzultantka pro Egon
Zehnder International v Praze, kde též pomohla zakládat jejich kancelář.
Irena je bilingvální v češtině a angličtině,
s dvojí národností, narozená v Anglii. Dokonce se domluví i francouzsky nebo německy. Získala MA Honours Degree na Glasgowské univerzitě a následně MBA Degree
na Strathclyde Business School v Glasgow.
Byla profilována v Global 2000 Guide to the
Top Recruiters in the World.
Adéla Kočí, 3DPT, VOŠ a SŠT Česká Třebová

VÁNOČNÍ HVĚZDY PRO BABIČKY A DĚDEČKY
V naší škole byl vždy advent zahajován Jarmarkem. Tuto tradici jsme na sklonku loňského
roku vzhledem k okolnostem přerušili, přesto jsme se pokusili přinést vánoční atmosféru aspoň babičkám a dědečkům do Domova pro seniory v Bezděkově. Zbylý výtěžek z minulého
Jarmarku jsme pečlivě šetřili a nakoupili jsme z něj 116 vánočních hvězd, které jsme společně
s přáníčky předali v úterý 8. 12. 2020 seniorům.
Mrzí nás, že jsme neměli možnost obyvatelům domova popřát osobně. Věříme, že do jejich
pokojů naše adventní nálada doputovala aspoň prostřednictvím rozhlasu. Děti z družiny recitovaly, deváťáci zdravili obyvatele do oken a Kristýna Špánková za školní parlament všem
popřála krásné Vánoce. Od rána chodily třídy pod okna křídami malovat své vzkazy.
Věříme, že vánoční hvězdy dělaly radost po celé svátky. Jsme rádi, že s dětmi můžeme v tomto období zažívat takovéto akce.
Děkujeme personálu Domova pro seniory za předání rostlin, vážíme si jejich práce a přejeme
hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Simona Dolečková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Přání skrze rozhlas Domova pro seniory

JAKÝ BYL ROK 2020 V ORLICKO-TŘEBOVSKU?
Rok 2020 v našem florbalovém klubu byl
ve znamení přelomu nedohrané, ovšem
úspěšné sezóny 2019/2020 a startem velmi nevšední sezóny 2020/2021. V lednu se
naši hráči na hřišti představili v nových dresech a až do února jsme pokračovali na plný
plyn v trénincích. To jsme ale ještě netušili,
co nám nadcházející měsíc přinese. Březen
se stal zlomovým měsícem a odstartoval
smutné „bezflorbalové“ období, když se 12.
3. zrušily veškeré tréninky a zápasy. V dubnu jsme všichni doufali, že se znovu otevřou florbalová hřiště a dohrajeme sezónní zápasy. Bohužel se tak nestalo a sezóna
2019/2020 byla prohlášena za ukončenou.
Z toho důvodu nemohla proběhnout ani
naše desetidenní akce pod novým názvem
Dny florbalu. Od 11. 5. bylo znovu povoleno
pořádat sportovní akce a my se mohli vrátit
zpátky na hřiště. Tréninky probíhaly v hale,
aby si hráči vynahradili dvouměsíční pauzu
bez florbalky. V červnu proběhlo rozloučení
se se sezónou a také se uskutečnila přesunutá Valná hromada klubu. A co ještě? Slavil
se postup týmu mužů do vyšší soutěže, a to
do Divize! Po příchodu prázdnin jsme nezaháleli a vydali se ve dvou cyklech do Rokytnice v OH na soustředění. A závěr prázdnin
patřil příměstskému kempu pro mládež, tedy
pro ty nejmladší nejen z našeho klubu. V září
probíhaly nábory na základních školách, kdy
si děti ukázkové hodiny florbalu užily natolik, že se na nás rodiče obrátily s přihláškami

do klubu. Odstartoval i nový projekt klubu
s názvem CuteFun, neboli cvičení pro rodiče
s dětmi ve věku 1,5–5 let. Přišel říjen a s ním
opět pozastavení veškeré tréninkové a zápasové činnosti, ale činnost klubu pokračovala dál. Vznikl nový dlouhodobý projekt „OT
DNA pomáhá“, při čemž se již 14 členů klubu
rozhodlo jít darovat krev. Dalším projektem
bylo „Připoj se s OT“ ve formě online přednášek a cvičení. Ještě před koncem roku, jako
mikulášská nadílka, byl pro členy a fanoušky
klubu přestaven nový Fanshop. Pevně věříme, že si v nadcházejícím roce pobudeme
na hřišti mnohem více! OT Všem přeje, nechť
je Váš rok 2021 plný radosti a nezapomenutelných okamžiků!
Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko
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DSC GYM CHCE NAVÁZAT NA VELMI ÚSPĚŠNÝ ROK 2020
Je to neuvěřitelné, ale další rok je za námi
a s novým přichází i čas na hodnocení uplynulé sportovní sezóny klubu. Jako ve všech
sportech, tak i zde do přípravy negativně
zasáhla pandemie a zápasníci trénovali převážně podle individuálních plánů. O tom, že
tyto domácí způsoby tréninku nebyly marné,
svědčí i dosažené úspěchy.

Bylo těžké najít termíny v nepřehledné situaci, kdy mnoho domácích i mezinárodních turnajů naráželo na složitá protivirová omezení,
nebo byly dokonce zrušeny. Na tomto místě
lze jen litovat, že také odpadlo Mistrovství
České republiky v České Třebové, ve kterém
si Třebováci vedli v loňském roce tak výborně. I přes časově náročné rozvržení sezóny
se podařilo obsadit 10 turnajů v brazilském

Nejlepší tým dětí a dospělých OPEN ME CHAMPIONSHIP OSTRAVA 2020 / foto: archiv DSC GYM

jiu jitsu a také ve smíšených bojových umění MMA. Výsledkem bylo 86 medailí, z toho
20 zlatých, 36 stříbrných a 30 bronzových.
Kromě toho klub získal i poháry za nejlepší
turnajové týmy. Ty nejcennější byly za první
místa dětí i dospělých na Open European
CHAMPIONSHIP 2020 v Ostravě, dále druhé
místo za nejlepší dětský tým na ADCC OPEN
CZECH ve Vsetíně. Velkým úspěchem je i pohár dospělých za druhé místo na turnaji v německém Chemnitz, na kterém se sešlo 55
týmů. Třebováci se v loňském roce zúčastnili
i dalších úspěšných turnajů v zahraničí. Připomeňme ME 2020 v Lisabonu, IBJJF v Mnichově, v Belgii a EUROPE BJJ CAPU ve španělské Valencii.
Velmi potěšitelný je pro trenérský tým výhled do budoucnosti, vždyť děti a mládež
získaly celkem 59 medailí, z toho 11 zlatých,
28 stříbrných a 20 bronzových. Hlavní trenér
Lukáš Janda je s uplynulou, byť neobvyklou
sportovní sezónou spokojen a jeho slova
mluví za vše: „Za dosažené úspěchy při závodech i zodpovědný přístup k tréninkům bych
chtěl poděkovat celému týmu DSC GYM ČESKÁ TŘEBOVÁ. Poděkování patří především rodičům za důvěru, s jakou nám svěřili své děti,
a také jejich trenérům, kteří věnují svůj volný
čas na kvalitní výuku brazilského jiu jitsu. Další
obrovské poděkování patří našim sponzorům,
kteří finančně i materiálně podporují náš sport
na území města.“ A my přejeme, aby byl rok
2021 pro DSC GYM Česká Třebová neméně
tak úspěšný jako ten předchozí.

ZVLÁŠTNÍ CYKLISTICKÁ SEZÓNA, ALE ÚSPĚŠNÁ
Letošní rok byl ve všech sportech velmi
zvláštní. Nebylo tomu jinak ani v cyklistice.
S netypickou sezónou se porvala Monika Simonová velmi dobře a z pohledu výsledků se
dá označit za úspěšnou.
Celou zimu probíhala klasická příprava
a po návratu z březnového soustředění měla
začít závodní sezóna. Bohužel už soustředění
bylo poznamenáno vývojem pandemie v Evropě a bylo zkráceno. Zahájení sezóny bylo
přesunuto až na červenec, a tak příprava probíhala dále pouze při online závodech na domácích trenažerech. Veškeré velké mezinárodní podniky byly zrušeny a stejně tak české
celoroční soutěže (extraliga masters, moravský pohár). Posunutím celé sezóny došlo
k situaci, že prakticky třetím závodem letošní
sezóny bylo amatérské Mistrovství republiky
ve Vimperku. Monika Simonová se zúčastnila
závodu v časovce a vedla si velmi dobře, když
vybojovala na velmi náročné kopcovité trati
stříbrnou medaili.
Jediným zahraničním závodním programem
byl pro Moniku výjezd na dva závody amatérské ligy v Rakousku. V prvním závodě
v časovce do vrchu ve Wintersdorfu uniklo
podium českotřebovské závodnici o jedinou
vteřinu a skončila na čtvrtém místě. Druhý
den si to ale vynahradila na časovce v Seibersdorfu, kterou dokázala vyhrát.

Milan Michalski
Monika Simonová

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LEDEN

Ve zkrácené sezóně se tak Monika Simonová
stihla zúčastnit 15 závodů a z toho v jedenácti zvítězit.
V současné době byla zahájena příprava
na další sezónu, u které věříme, že snad proběhne ve standardním režimu, jako tomu
bylo v dřívějších letech.
Za podporu v letošní sezóně velmi děkujeme
partnerům: Armat spol. s r.o., Pardubický kraj,
Eko Bi s.r.o., Elektro Franc, Skalický Transport,
Sport Bárt, Vladimír Ureš, Město Česká Třebová, Pivovar Faltus, BB Cut, Auto Eso a Roman
Houda.
Pavel Veit

S odkazem na vládní nařízení bude provozní doba sportovišť provozovaných fy
Eko Bi s.r.o. v měsíci lednu stanovena dle
aktuálně platných opatření a zveřejněna na stránkách www.bazen-trebova.cz,
www.zimak-trebova.cz, www.peklak.cz.
O případném obnovení provozu Vás budeme
včas informovat!
Sběrný dvůr v České Třebové
bude v lednu 2021 otevřen takto:
Pondělí

zavřeno

Úterý

8–17

Středa

8–17

Čtvrtek

8–17

Pátek

8–17

Sobota

8–12

Neděle
zavřeno
1. 1. a 2. 1. 2021 – zavřeno
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