zpravodaj
Českotřebovský

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

KVĚTEN 2022

KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
Rozhodněte svými hlasy, které projekty
budou podpořeny v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu města.
Návrhy jsou představeny na stranách
2 a 3, hlasovací formulář najdete na straně 4.
Přemýšlíte, jaký odpad patří do hnědých
popelnic na bioodpad? Poradí vám článek na straně 6.
Chcete si naplánovat kulturní zážitek?
Přijměte pozvání na slavnostní předávání Cen města KOHOUT za rok 2021,
na koncerty v rámci Bennewitz festivalu nebo Muzejní noc v Chaloupce Maxe
Švabinského v Kozlově. Pokud si chcete
vychutnat jarní počasí, využijte organizované procházky, kterou pořádá městské muzeum, a vydejte se do míst v okolí
Semanína a Kozlova, která inspirovala
Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha.
Bike resort Peklák je v provozu od
1. května a sportovat se bude také na
Dnech florbalu.
Pěkné jaro vám přeje
Hana Sychrová

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.ceska-trebova.cz

Stavba kompostárny / ilustrační foto: Jiří Holý

PO DOKONČENÍ KOMPOSTÁRNY
BUDE NÁSLEDOVAT CERTIFIKACE KOMPOSTU
Od července minulého roku vznikala v areálu skládky Třebovice na ploše o velikosti srovnatelné s fotbalovým hřištěm nová městská kompostárna. Stavba zahrnuje úpravy příjezdové
komunikace, zbudování nádrže na výluhové vody, plochy určené k zakládkám kompostu
a přístřešku pro technologické zázemí, jako je drtič a hřebenové síto. Součástí technického
vybavení bude také překopávač kompostu. Koncem března a v dubnu již na stavbě probíhala finální pokládka asfaltového povrchu na konstrukční vrstvy, oplocení, elektroinstalace
a výměna trafostanice. Vše spělo k termínu 21. dubna, tedy datu předání stavby. Po tom bude
následovat kolaudace a procesy nutné k certifikaci produkovaného kompostu. Po konečném
vyúčtování lze předpokládat cenu investice přibližně 24 miliónů za stavební práce a 20 miliónů za dodávku technologií. „Vzhledem ke skutečnosti, že bioodpad v našem městě tvořil
donedávna téměř polovinu obsahu nádob na směsný odpad, jedná se podle mého názoru
o dobře investované peníze, protože v souvislosti s úbytkem komunálního odpadu předpokládáme snížení částky, kterou město v současné době za skládkování doplácí,“ uvedl místostarosta města Josef Kopecký. O tom, jak bioodpad třídit, se více dočtete na dalších stránkách zpravodaje.
Jiří Holý, mediální asistent města

DO 13. KVĚTNA MŮŽETE HLASOVAT V RÁMCI PRVNÍHO ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA
Na výzvu k přihlášení projektů doputovalo na českotřebovskou radnici celkem 24 návrhů,
které následně dle Pravidel participativního rozpočtu procházely kontrolou proveditelnosti.
Do hlasování touto kontrolou prošlo celkem devět projektů, čtyři malé a pět velkých. Mezi
nejčastější důvody nezařazení některých projektů do hlasování patřila neproveditelnost projektu za uvedenou cenu, našlo se však také několik projektů, které nebyly v souladu s územním plánem nebo jejich realizace nebyla plánována na pozemcích města.
Hlasování, které bude probíhat v druhé polovině dubna a první polovině května, se může
účastnit každý občan města starší patnácti let. Udělit může jeden hlas v každé kategorii (tzn.
jeden pro malý projekt a jeden pro velký projekt). Anketa probíhá elektronicky pomocí formuláře na webu města a písemně prostřednictvím formuláře, který najdete v tomto vydání
Českotřebovského zpravodaje. Odevzdat tyto hlasy je možné na podatelně městského úřadu v jeho provozní době. Bližší informace k jednotlivým projektům naleznete rovněž uvnitř
zpravodaje.
Jiří Holý, mediální asistent města
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DO 13. KVĚTNA MŮŽETE HLASOVAT V RÁMCI PRVNÍHO ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA

Mapa navržených projektů

MALÉ PROJEKTY:
1) Lavičky a koše do parku u krematoria
Navrhovatel: Ing. arch. Lucie Kubínková
Umístění projektu: Park u krematoria
Popis návrhu: Navrhuji doplnit park u krematoria o šest laviček s područkami a stejný počet odpadkových košů podél stávajících cest.
Odůvodnění: Cílem projektu je nabídnout posezení v parku pro lidi,
protože kolem parku často prochází především starší spoluobčané,
kteří jdou na hřbitov a nemají si kde odpočinout a na chvíli posedět.
Předpokládaný rozpočet: 48 500 Kč
2) Venkovní stůl na stolní tenis
Navrhovatel: Barbora Soukupová
Umístění projektu: Areál mezi ZŠ Habrmanova a budovou gymnázia
Popis návrhu: Navrhuji doplnit horní část sportovního areálu mezi
ZŠ Habrmanova a budovou gymnázia o betonový stůl na stolní tenis.
Odůvodnění: Navrhovaný záměr nabízí možnost efektivního volnočasového využití pro rodiny s dětmi nebo mladé lidi, kterým by ke
hraní stolního tenisu stačila pouze vlastní pálka a míček. Lokalitu
jsem zvolila s ohledem na blízkost školských zařízení, poměrné bezvětří zajištěné zelení i zástavbou a v neposlední řadě také skutečnost,
že se areál na noc zamyká a stůl tak bude chráněn před vandaly.
Předpokládaný rozpočet: 40 000 Kč
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3) Lavičky a koš v parku Na Zámostí
Navrhovatel: Mgr. Martina Křížová
Umístění projektu: Park na Zámostí
Popis návrhu: Navrhuji doplnit park na Zámostí o dvě lavičky s područkami a jeden odpadkový koš podél stávajících cest.
Odůvodnění: Cílem projektu je nabídnout místo pro odpočinek a relaxaci v parku na Zámostí. Jedná se o klidné místo, které je díky svým
stromům hezké samo o sobě. Bylo by hezké park doplnit o dvě lavičky a odpadkový koš. Není zapotřebí velkých věcí.
Předpokládaný rozpočet: 22 500 Kč
4) Dvojlehátko na sídlišti Lhotka
Navrhovatel: Mgr. Martina Křížová
Umístění projektu: Svah na sídlišti Lhotka (v blízkosti autobusové točny)
Popis návrhu: Navrhuji doplnit svah na sídlišti Lhotka v blízkosti autobusové točny o bezúdržbové dvojlehátko.
Odůvodnění: Cílem projektu je nabídnout místo pro odpočinek na
příjemném místě mezi stromy na sídlišti Lhotka, kde příjemně svítí
slunce i k večeru. Cílem je oživit tuto plochu zeleně a nabídnout ji
lidem k užívání.
Předpokládaný rozpočet: 35 000 Kč
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VELKÉ PROJEKTY:
1) Revitalizace Jiráskovy cesty
Navrhovatel: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, z. s.
Umístění projektu: Parcela č. 3423/2, k.ú. Česká Třebová (tzv. Ferdovka)
Popis návrhu: Jiráskova cesta vede z města Litomyšl až do Orlických hor po značené červené
turistické cestě. Délka úseku od hangáru letiště U dvora po křižovatku cest Jiráskova a Pod
hangárem, kterého se projekt týká, je přibližně 450 metrů. Cesta, kterou místní označují jako
Ferdovka, je několik let neudržovaná, zarostlá náletovými dřevinami a veřejnost tak vyšlapává
cestu po soukromých pozemcích a zemědělské půdě. Návrh spočívá ve vykácení náletových
dřevin, srovnání cesty lehkými zemními pracemi a úpravě povrchu v souladu s přírodní cestou (tzn. za použití šotoliny, štěrku, bez asfaltu a obrubníků) a osazení odpadkovým košem.
Odůvodnění: Cílem revitalizace Jiráskovy cesty je opětovné zprůchodnění historicky značené
turistické cesty, která je hojně využívaná veřejností k procházkám a sportovnímu vyžití. Jedná
se tedy o úpravu stávajícího neudržovaného prostranství. Prospěšnost spočívá v údržbě již
existujícího místa, které si zaslouží pozornost samosprávy města i veřejnosti.
Předpokládaný rozpočet: 180 000 Kč
2) Stromy pro budoucnost
Navrhovatel: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, z. s.
Umístění projektu: Parcela č. 2471/1, k.ú. Česká Třebová (případně další parky a plochy města)
Popis návrhu: Každý rok se v České Třebové narodí přibližně 100–130 dětí. Při příležitosti vítání občánků by bylo možné nabídnout rodičům v určitém termínu zasadit stromek na určeném místě za jejich narozené novorozeně. Přihlášení rodiče by si mohli na pozemku města
s odbornou firmou zasadit strom za své narozené dítě. Touto výsadbou lze zabezpečit nejen
revitalizaci parku, ale také větší ohleduplnost k zeleni v budoucích letech. Zasazením stromu
se zvýší sociální vazby k městu, lidé se ke svému stromu budou po léta vracet. Tento stromek
by byl označen cedulkou se jménem a rokem výsadby. Sázení by mohlo být příjemnou společenskou událostí nejen pro rodinu a blízké, ale také pro spoluobčany města.
Odůvodnění: Zvýšení počtu zeleně a na to navazující zkvalitnění životního prostředí, posílení
sociálních a rodinných vazeb formou společného setkávání rodiny a přátel.
Předpokládaný rozpočet: 198 000 Kč (konečné náklady se mohou lišit podle velikosti sazenic
a nákladů na výsadbu)
3) Chodníček parkem v ulici Na Splavě
Navrhovatel: Mgr. Jindřich Strejček
Umístění projektu: Mezi vodním prvkem ve spodní části ulice Na Splavě a přechodem ulice
Riegrova
Popis návrhu: Vybudování dodatečného chodníčku ze zámkové dlažby o délce 30–36 m a šířce 1,5 m přes park v ulici Na Splavě poblíž fontány směrem k novému přechodu pro chodce
přes silnici I/14. Zámková dlažba by umožnila designové zakřivení chodníčku tak, aby byl
esteticky zakomponován do prostředí parku, jako je tomu například u Malé scény. V případě
možností v rozpočtu by tento chodníček mohl být doplněn také o jednoduchou lavičku.
Odůvodnění: Cílem projektu je zlepšení situace pro pěší u křižovatky ulic Riegrova a Na Splavě. Přechod pro chodce, který byl posunut od křižovatky ulic Riegrova a Na Splavě severním
směrem, měl patrně zlepšit bezpečnostní situaci v dopravě. Přechod pro chodce je nyní na
přehlednějším místě. Paradoxně však dochází k tomu, že je situace v jistém ohledu méně
bezpečná. Chodci si mají tendenci cestu zkracovat, přecházet na původním místě a nového
přechodu vůbec nevyužívat. Vybudování chodníčku skrz park přímo k přechodu by vedlo
k častějšímu využívání nového přechodu. Navíc by lidé k přechodu nemuseli chodit podél
frekventované silnice s kamiony, což může být zejména pro rodinu s menšími dětmi poměrně
stresující. Předpokládaný rozpočet: 67 000 Kč
4) Zábradlí u hlavní silnice v ulici Riegrova
Navrhovatel: Mgr. Jindřich Strejček
Umístění projektu: Podél ulice Riegrova v blízkosti křižovatky s ulicí Na Splavě
Popis návrhu: Obsahem tohoto projektu, který navazuje na projekt vybudování dodatečného
chodníčku přes park v ulici Na Splavě, je vybudování zábradlí o délce 24 metrů na kraji chodníku při západním okraji vozovky silnice I/14. Zábradlí je navrženo standardním způsobem se
sklolaminátovou výplní, která má podobný odstín s fasádou přilehlého domu.
Odůvodnění: Cílem projektu je zlepšení situace pro pěší u křižovatky ulic Riegrova a Na Splavě. Přechod pro chodce, který byl posunut od křižovatky ulic Riegrova a Na Splavě severním
směrem, měl patrně zlepšit bezpečnostní situaci v dopravě. Přechod pro chodce je nyní na
přehlednější místě. Paradoxně však dochází k tomu, že je situace v jistém ohledu méně bezpečná. Chodci mají tendenci cestu zkracovat a pokud nový přechod využijí, pohybují se po
chodníku, který je na západní straně vozovky nebezpečně úzký a v blízkosti krajnice vozovky,
kudy projíždí kamionová doprava. Zvláště ve chvíli, kdy se v této části ulice Riegrova míjí dva
nákladní vozy, dochází k ohrožení pěších. Vybudování zábradlí na okraji tohoto chodníku by
pomohlo zlepšit bezpečnostní situaci i komfortnost pohybu chodců po tomto úseku a zabránit ostřikování chodců dešťovou vodou či tajícím sněhem.
Předpokládaný rozpočet: 130 000 Kč

5) Městské vratné kelímky
pro Českou Třebovou
Navrhovatel: Pro vás od nás, z. s.
Umístění projektu: Nejedná se o investici do
nemovitého majetku
Popis návrhu: Navrhujeme, aby město zakoupilo 2 500 kelímků o objemu 0,5 l určených
pro opětovné použití. Tyto kelímky označené
městskou grafikou lze následně bezplatně
zapůjčit pořadatelům akcí s podporou města, jako jsou pálení čarodějnic, Týden sportu,
Českotřebovské vinobraní a Dozvuky léta.
Na těchto akcích by pak bylo možné vydávat
nealkoholické nápoje a pivo v městských kelímcích s vratnou zálohou určenou na základě pořizovací ceny jednoho kelímku. Vratné
kelímky v současné době využívá řada měst,
jako je například Příbram, Kolín, Telč, Kroměříž, Mělník a nedaleká Litomyšl. Zde se
vratná záloha pohybuje okolo částky 50 Kč.
V případě, že by se konzument rozhodl vzít
si kelímek domů jako suvenýr, nebo došlo ke
ztrátě, jednoduše mu nebude pořadatelem
vrácena záloha, která následně propadne
městu za účelem výroby dalších kelímků. Pro
ulehčení práce pořadatelům akcí s mytím kelímků navrhujeme nákup jedné automatické
a jedné ruční myčky, které budou na akce
rovněž bezplatně propůjčovány. Za účelem
vytvoření návrhu vizuálů navrhujeme oslovit
českotřebovského rodáka Pavla Langhanse.
Odůvodnění: Jednoznačně největším přínosem a zároveň hlavní podstatou tohoto projektu jsou ekologické dopady jeho aplikace.
Při užívání městských kelímků totiž bude na
minimum eliminováno množství plastového
odpadu z jednorázových kelímků, které nyní
končí v lepším případě v koši a v horším případě na zemi. Pořadatelům akcí tak ubydou
starosti s úklidem, koše nebudou tak často
přetékat odpadky a sníží se finanční náklady
spojené s pořizováním jednorázových kelímků. Vratné kelímky z tvrzeného plastu jsou
daleko méně náchylné k prasknutí, než je
tomu u jednorázových kelímků. Pokud však
dojde k rozbití kelímku, jeho části nepředstavují bezpečnostní riziko, jako je tomu u sklenic. Vhodné a důvtipné grafické zpracování
kelímků zase působí esteticky a posiluje patriotismus občanů. Pořízení vratných kelímků
je tak přínosné pro město, aktivní lidi organizující kulturní, sportovní a společenské akce
i návštěvníky těchto akcí.
Předpokládaný rozpočet: 90 000 Kč

HLASUJTE V PRVNÍM ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Hlasovací lístek najdete na následující straně
nebo hlasujte online na webových stránkách
města www.ceska-trebova.cz.
>
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HLEDÁME KOLEGY A KOLEGYNĚ
Celkem budou na Městském úřadě obsazovány dvě pracovní pozice na dobu neurčitou. Konkrétně hledáme pracovníky na
obsazení pozice referenta odboru výstavby
města a administrativního pracovníka odboru výstavby města. Jedná se o pracovní
poměry na dobu neurčitou. Dle dohody lze
tato místa obsadit také se zkrácením pracovní doby. Přihlášky je možné podávat ve lhůtě
do 19. 5. 2022.
Do 30. 4. 2022 lze rovněž zasílat přihlášky do
výběrového řízení na obsazení pracovní pozice strážníka městské policie.
Na přelomu měsíce dubna a května lze také
předpokládat vypsání výběrového řízení na
obsazení pracovního místa vedoucího odboru rozvoje města investic. Za tímto účelem
prosíme potencionální zájemce, aby sledovali web města www.ceska-trebova.cz, kde
jsou podrobné informace ke všem výběrovým řízením zveřejňovány.
Jiří Holý, mediální asistent města

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.ceska-trebova.cz
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DO 8. KVĚTNA MOHOU NA HLAVNÍM PRŮTAHU PROBÍHAT PRÁCE
SPOJENÉ S LOKÁLNÍ OPRAVOU KOMUNIKACE
Dne 11. dubna započala na hlavním průtahu města, který je ve správě Ředitelství silnic a dálnic, série lokálních oprav. Ty jejich zhotovitel rozplánoval do pěti etap, ze kterých první čtyři
znamenaly částečné omezení provozu mezi čističkou odpadních vod pod sídlištěm Lhotka
a křižovatkou s Jiráskovou ulicí v lokalitě Truby. Během těchto etap byla na úsecích s omezením provozu v čase od 7:00 do 18:00 doprava řízena pracovníky stavby. Pátá etapa, která byla
dle harmonogramu plánována od 23. dubna do 24. dubna, předpokládala uzavření světelné
křižovatky a stanovení objízdných tras. Nejzazší termín pro dokončení následných prací je
8. května.
Jiří Holý, mediální asistent města

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev obcí se v České republice uskuteční v pátek 23. září a v sobotu
24. září 2022.
V zářijovém vydání Českotřebového zpravodaje mohou všechny kandidující politické
subjekty v České Třebové využít rovnocenný
bezplatný prostor pro svou prezentaci. Každý
politický subjekt bude mít k dispozici ½ strany A4 dle vlastního využití.
Přesné rozměry jsou 194 × 132 mm (šířka ×
výška). Uzávěrka pro posílání příspěvků bude
12. srpna 2022.
Tel.: 737 525 001
E-mail: redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
red

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Českotřebovský zpravodaj je doručován
do každé domácnosti v České Třebové,
včetně místních částí Kozlov, Lhotka,
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní dny
v měsíci.
Volné výtisky aktuálního čísla Českotřebovského zpravodaje jsou v omezeném
množství do rozebrání k dispozici v Turistickém informačním centru (recepce
městského muzea), v městské knihovně,
na obecním úřadě v obci Přívrat, Rybník,
Semanín a Třebovice.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V badatelně městského muzea se 4. dubna 2022 uskutečnilo další jednání Zastupitelstva
města Česká Třebová. Nejdříve podle programu setkání 24 přítomných zastupitelů projednalo celkem 12 majetkových záležitostí. Poté bylo schváleno poskytnutí finančních dotací na
činnost sportovních a kulturních organizací.
Zastupitelé dále odsouhlasili nominace na Ceny města Česká Třebová KOHOUT za rok 2021
– jména budou odtajněna až na slavnostním večeru v kulturním centru 13. května. Následně
většina souhlasila s vydáním Změny č. 1 Územního plánu Česká Třebová.
Na závěr bylo schváleno financování změny využití administrativní části objektu bývalé firmy
v Bezděkově, kterou město odkoupilo do svého majetku.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz. Příští jednání zastupitelstva města je naplánováno na 20. června 2022.
red

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
ENERGIE?
V posledních letech se neustále zvyšuje tlak
na snižování energetické náročnosti a větší
míru zapojení obnovitelných zdrojů energie. Zvláště teď (v souvislosti s konfliktem na
Ukrajině) je tu na stole i další otázka. Spousta
domácností i firem je závislá na dodávce plynu. Nastává tím dilema – nahradit ho? A čím?
Jedna z možností je využít fotovoltaiku. Musíme začít plánovat její pořízení i na budovy
provozované městem. Obzvlášť tam, kde
převažuje provoz do odpoledních hodin.
Jsou to sice výdaje navíc, zatím však i částečně dotované dotačními tituly. Navíc, návratnost je do budoucna čím dál tím rychlejší.
Další možností je nahrazení staršího veřejného osvětlení modernějším LED, které je energeticky úspornější. Ano, nezdá se to moc, ale
i zde je úspora 30 % a při rostoucích cenách
je to hezká suma. A není to jen o technickém
řešení. Každý může přece pomoci i tím, že
mu nebude lhostejné, jestli někde svítíme
zbytečně nebo topíme „Pánu Bohu do oken“.
Blíží se komunální volby a nastává čas slibů
a různých programových prohlášení. Je populární říct, že něco bude lepší. Jenže ono
to nikdy nebude zadarmo a často ani bez
přispění nás všech. Rozpočet není nafukovací a je nutné, stejně jak to dělají lidi doma,
zvážit, do čeho peníze půjdou. A to i za cenu,
že to nebude znít tak hezky jako „Postavíme
nové koupaliště s tobogánem pro všechny“.
Takto my to prostě neděláme. Raději budeme investovat do něčeho, co se vyplatí nejen
nám, ale i těm, co přijdou po nás.
Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

ilustrační foto: Jiří Holý

RODINY Z UKRAJINY SE DAŘÍ DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI ZAČLENIT
I DÍKY OBČANSKÉ PLATFORMĚ
Již druhý měsíc probíhá na území Ukrajiny agrese Ruské federace, která ovlivňuje život mimo
jiné i v České Třebové. Jistě už i vy jste potkali některé z obyvatel Ukrajiny, kteří do našeho
města uprchli před tímto konfliktem. Dle dostupných dat se v den uzávěrky Českotřebovského zpravodaje (14. dubna) na území našeho města nachází dvě stovky takových uprchlíků.
Počty příchozích se však v posledních dnech již snižují. Kromě domácností obyčejných lidí,
kterým patří ohromný dík, své kapacity poskytují i další ubytovací zařízení a zapojit se již podařilo také městské byty převážně na ulici Semanínská, které za tímto účelem v součinnost se
samosprávou vybavila městská společnost TEZA.
Neutuchá ani občanská iniciativa dalších forem pomoci. Důkazem toho je například platforma Česká Třebová pro Ukrajinu, která pravidelně pořádá od 15:00 do 18:00 středeční komunitní setkání v RC Rosa na adrese Ústecká 160. Těchto setkání se pravidelně účastní rodiny
z Ukrajiny i místní. Společně zde řeší otázky materiální pomoci, ale i dalších praktických věcí,
jako je například zapojování nově příchozích dětí do sportovních a uměleckých kroužků ve
městě. Dne 6. dubna se jednoho takové setkání účastnila také starostka města Magdaléna
Peterková. Ta se seznámila s přítomnými ženami a díky jedné z dobrovolnic, která při setkání
tlumočila, se mohla dozvědět některé z dechberoucích příběhů. „Velice si vážím této iniciativy, která pomůže rodinám z Ukrajiny při začleňování do naší společnosti. Z toho, co jsem tu
dnes viděla, mám opravdu radost, protože je vidět, že se zde daří efektivně řešit problémy
příchozích,“ uvedla starostka. Iniciátoři platformy dále plánují další společné akce nejenom
pro ukrajinskou komunitu, ale i širokou veřejnost. O jejich aktivitách se dozvíte více na facebookové stránce Česká Třebová pro Ukrajinu a na webu ww.ctproua.webnode.cz.
Každé úterý (od 17:00) a čtvrtek (od 9:00) také probíhají v Kulturním centru Česká Třebová na
adrese Nádražní 397 kurzy češtiny, které vedou D. Schovánková a K. Ceplová. Hlavním posláním tohoto kurzu je usnadnit uprchlíkům hledání zaměstnání v České republice.
Jiří Holý, mediální asistent města
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ZPRÁVY Z LINKY 156

ZAČÍNÁME TŘÍDIT BIOODPAD. JAK NA TO?

NAKUPOVAL, ALE NEPLATIL

Distribuce hnědých popelnic na bioodpad (společně s modrou na papír a žlutou na plasty)
do domácností probíhala společně s distribucí nádob na papír a plasty v únoru a březnu. Tyto
nádoby mohou obyvatelé rodinných a menších bytových domů objednávat i nadále prostřednictvím formuláře na webu města. Vyzvednutí nádob bude možné na sběrném dvoře.
Začátkem dubna také započalo rozmisťování kontejnerů na bioodpad po městě. Celkem byly
o tyto kontejnery v našem městě doplněny dvě desítky stání. Další budou v blízké době následovat.
Svoz bioodpadu je v České Třebové novinkou, proto raději ještě zopakujme, co to vlastně je.
Jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete,
okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské i potravinářské výroby. Je to tedy všechen odpad
biologického původu. Nebo jinak řečeno jsou to jakékoli odpady, které podléhají rozkladu.
Co do nádoby na bioodpad patří?
Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce a zeleniny), skořápky od vajec
a ořechů, sedliny kávy a čaje (vč. papírových čajových sáčků a kávových filtrů), zbytky pečiva
a obilovin, řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh), zbytky jídel rostlinného
původu (vařené brambory, rýže apod.), listí, seno a sláma, tráva a plevel, spadené nebo zkažené ovoce a zelenina, drcené větve, kůra, piliny a hobliny (případně drobné větve nedrcené),
studený popel ze dřeva.
A co nepatří do hnědých kontejnerů a popelnic?
Jednorázové pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata,
kočkolit, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, uliční smetky, velké kusy dřeva (pařezy, velké
větve apod.), letáky a noviny, popel z uhlí.
Z důvodu dalšího zpracování prosíme: veškeré bioodpady vkládejte do nádob volně, nikoli
v sáčcích nebo pytlích, byť recyklovatelných. Pokud vkládáte do nádob menší kousky dřeva,
dbejte prosím na to, aby toto dřevo nebylo nijak ošetřené. A dřevotříska (kterou už jsme ve
svezeném bioodpadu také našli) tam nepatří už vůbec.
O třídění bioodpadu je v našem městě velký zájem – z celkem 1700 domácností, které se
zapojily do adresného svozu odpadu do poloviny dubna, si hnědou nádobu vzalo celkem
1368 z nich (o žlutou nádobu požádalo 1165 a o modrou na papír 969 domácností). Nové
žádosti o nádoby stále evidujeme, takže pokud se chcete zapojit, neváhejte, dokud máme
nádob dostatek.
Děkujeme všem, kteří mají o separaci odpadu zájem (ať už si nádoby vzali, či nikoli). Věříme,
že se změny, ke kterým město muselo přistoupit, pozitivně odrazí v poklesu množství směsného komunálního odpadu, který produkujeme, a že hrozivých 280 kg na hlavu a rok se nám
podaří snížit třeba až na 120 kg, kterými se dnes může chlubit blízké Vysoké Mýto.

Dne 15. 3. 2022 v 17:05 hodin bylo telefonicky
oznámeno na služebnu MP, že ze supermarketu Kaufland odešel zákazník se zbožím bez
zaplacení. Šetřením na místě bylo zjištěno, že
se jednalo o F. G. Dne 18. 3. 2022 se vydal na
nákup zase a opět nezaplatil. Na místě byl zajištěn ostrahou marketu. Přivolaná hlídka MP
věc na místě vyřídila v příkazním řízení.

PACHATEL SE VRÁTIL NA MÍSTO ČINU
Dne 18. 3. 2022 v 19:35 hodin byla hlídka
MP přivolána do drogerie DM v A-centru
na ulici Dr. E. Beneše, kde se měla zdržovat
zákaznice podezřelá z krádeže. Po příjezdu
hlídky na místo bylo zjištěno, že zákaznice již
obchod opustila, aniž by zboží zaplatila. Šetřením bylo zjištěno, že tato zákaznice není
v obchodě poprvé. Na základě RZ vozidla
byla zjištěna její totožnost. Dne 28. 3. 2022
ve večerních hodinách A. N. přijela opět nakupovat. Na místě byla přistižena a zajištěna
personálem prodejny. Hlídka MP věc vyřídila
na místě v příkazním řízení.

AGRESIVNÍ VÝSTUP V SUPERMARKETU
Kuriozní případ jela prověřit hlídka MP dne
5. 4. 2022 ve 20:10 hodin do supermarketu
BILLA. Na místo dorazili strážníci společně
s Policií ČR, kde zjistili agresivní opilou ženu
s dětmi, která nejprve slovně napadala personál marketu a poté i fyzicky napadla zákaznici, která musela vyhledat lékařské ošetření.
Policie ČR si na místě celou událost převzala
k dalšímu opatření.

SITUACE SI VYŽÁDALA POSKYTNUTÍ
PRVNÍ POMOCI
Dne 7. 4. 2022 v 8:40 hodin byla požádána
hlídka MP o poskytnutí pomoci s mužem,
který upadl a nemohl vstát. Po příjezdu na
místo hlídka MP zjistila, že muž nedýchá.
Okamžitě začala s masáží srdce do příjezdu
Rychlé záchranné služby, která si věc na místě převzala.

Z MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY
SE NEODCHÁZÍ
Dne 9. 4. 2022 v 1:05 hodin bylo oznámeno
na služebnu MP, že na ulici Dr. E. Beneše došlo k dopravní nehodě tím, že řidička vozidla
narazila do rodinného domu. Vozidlo za pomoci spolujezdců odstavila na nedalekém
parkovišti a z místa odešla. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si věc převzala.
Petr Vencl, velitel MP

MOBILNÍ ROZHLAS
Bezplatný systém informování občanů
o dění ve městě prostřednictvím SMS,
e-mailu nebo hlasových zpráv. Registrace
na https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/.

Jiří Holý, mediální asistent města

PARDUBICKÝ KRAJ ZNÁ SVÉ NEJLEPŠÍ UČITELE ZA ROK 2021
Ve společenském sále Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové
byla 14. dubna předána nová krajská ocenění pro nejlepší učitele roku, která nesou právě
jméno českotřebovského rodáka a prvního československého ministra školství. Do síně slávy
bylo navíc uvedeno prvních pět osobností.
„Oceňování pedagogů na úrovni Pardubického kraje vnímám jako jednu z možností, jak
poděkovat učitelům ve všech stupních vzdělávání za jejich práci. Zároveň chceme přispět
k tomu, aby si naše společnost práce učitelů více vážila a vnímala zajímavé a nadané pedagogy ve svém okolí, kteří si zaslouží ocenit,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
„Letošní první ročník bereme jako zkušební a doufám, že se do nominací v novém ročníku
zapojí také veřejnost. V květnu budou spuštěny webové stránky s možnostmi nominace, ale
také medailonky oceněných pedagogů,“ řekl Josef Kozel.
Nové krajské ceny nesou jméno prvního československého ministra školství Gustava Habrmana, který je rodákem z České Třebové. „Gustav Habrman byl od roku 1918 dva roky ministrem školství a následně mezi lety 1921 a 1925 ministrem sociální práce. Je tak přirozené, že
si chceme jeho jméno připomínat v rámci oceňování pedagogů v našem kraji,“ řekl hejtman
Martin Netolický. „Myslím si, že již první ročník ukázal, že v našem regionu máme řadu vynikajících pedagogů. Osobně jsem rád, že výběrová komise do síně slávy uvedla například zakladatele Gymnázia Mozartova v Pardubicích Otto Horáka nebo pana Jaromíra Höniga, který je
dlouhá léta spojen s naší pardubickou konzervatoří.“
Cena Gustava Habrmana bude udělována vždy za uplynulý kalendářní rok ve čtyřech dílčích
kategoriích dle stupně vzdělávání, a to: mateřské školy, základní školy, střední školy a mimoškolní vzdělávání, do kterého spadají domovy mládeže, domy dětí a mládeže, základní
umělecké školy a další volnočasová pedagogika. Další kategorií je Síň slávy krajského školství. Tato cena není navázána na konkrétní kalendářní rok. Jedná se o ocenění za příkladnou
a dlouhodobou pedagogickou činnost bez ohledu na stupeň vzdělávání. Je udělována aktivním, ale i seniorním pedagogům. V rámci jednoho ročníku je možné udělit i několik ocenění
za dlouhodobou pedagogickou činnost.
TZ Pardubický kraj, red
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MAS ORLICKO, Z.S. PODPORUJE ČESKOU TŘEBOVOU

Jakub a Lucie Pecinovi s dcerou Adélou

MAS ORLICKO, z.s. se dlouhodobě věnuje přínosu dotačních prostředků do území. Pomáhá
tak podpořit jak jednotlivé obce, tak soukromé podnikatele, školy, spolky a další činnosti.
V České Třebové došlo v roce 2021 díky MAS ORLICKO, z.s. k podpoře zemědělské oblasti ve
výši více jak 380 000 Kč. Sociální podnikání ve městě bylo podpořeno více jak 1 950 000 Kč.
Česká Třebová se zapojila do aktivit Místního akčního plánování jak na úrovni základních
a mateřských škol, tak středních škol a domu dětí a mládeže. ZŠ Česká Třebová, Habrmanova
ulice se zapojila do tvorby regionální učebnice. MŠ Česká Třebová, Vinohrady se vzdělávala
v nových formách práce v mateřské škole. Díky spolupráci základních škol a SŠT a dopravní Gustava Habrmana se organizovaly Víkendové maratóny s roboty, následně i příměstský
tábor s robotickou tematikou pro žáky ZŠ. Dům dětí a mládeže Kamarád mohl zrenovovat
zahradu pro kvalitněji trávený čas dětí a pro výchovu k pěstování a péči o zahradu. MŠ Česká
Třebová, U Koupaliště zrenovovala svou zahradu a doplnila ji o nové herní prvky pro děti.
Školy z České Třebové navíc v době covidové pandemie dostaly možnost pomoci s výpočetní
technikou od sdíleného ICT odborníka.
Všechny školy a školská zařízení mohly využít nabídky z množství konaných seminářů,
workshopů a ukázkových hodin pro zkvalitnění výuky a sdílení zkušeností. V únoru 2022 se
konaly veletrhy jednotlivých realizovaných aktivit Místního akčního plánování, které byly inspirací pro další práci jak v MAS ORLICKO, z.s., tak v konkrétních školách.
V dubnu 2022 získala Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice jednorázovou podporu
v souvislosti s řešením uprchlické krize na Ukrajině.
Z dotace Operačního programu zaměstnanost se mohl po několik let konat sportovní příměstský tábor a agenda OSPOD pomáhá na celém území MAS ORLICKO, z.s. rodinám, včetně
asistovaného kontaktu.
V roce 2022 byla vyhlášena výzva v Programu rozvoje venkova pro žadatele ze zemědělské
výroby a pro spolkovou a kulturní činnost. Přijaté žádosti jsou aktuálně hodnoceny Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s. z hlediska splnění kritérií pro získání dotace.
Veškeré poradenství a služby související s čerpáním dotací prostřednictvím MAS poskytuje kancelář v Žamberku bezplatně. Více informací o podpořených projektech najdete na
www.MASproORLICKO.cz.

Jakub a Lenka Pešinovi s dcerou Sofií
Jan a Pavla Šimkovi se synem Ondřejem
Stanislav Kolář a Linda Hlávková
se synem Hugem
Jan Strouhal a Iva Frűaufová s dcerou Julií
Tomáš a Zuzana Stránských s dcerou Emílií
Milan Pulkrábek a Tereza Večeřová
se synem Tadeášem
Tomáš Hons a Kristýna Smejkalová
s dcerou Amálií

ŽIVOTNÍ JUBILEA V KVĚTNU
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
VĚK 70 LET
Vrbová Alena, Ing. 1. 5. 1952 Česká Třebová
Jansová Alica 5. 5. 1952 Parník
Kopecký Miroslav 5. 5. 1952 Česká Třebová
Lindaur Vladimír 6. 5. 1952 Česká Třebová
Škeříková Hana 6. 5. 1952 Parník
Ryšavá Libuše 10. 5. 1952 Česká Třebová
Urban Karel 14. 5. 1952 Parník
Kovář Lubomír 28. 5. 1952 Parník
Červinková Miroslava 29. 5. 1952 Parník

VĚK 75 LET

ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS

Buchta Milán 1. 5. 1947 Česká Třebová
Drobná Miroslava 4. 5. 1947 Parník
Keprt Jiří 8. 5. 1947 Česká Třebová
Tauer Miroslav 10. 5. 1947 Parník
Wohlgemuth Miroslav 11. 5. 1947 Česká Třebová
Stolín Ivan 13. 5. 1947 Česká Třebová
Neubauerová Marie, Ing. 16. 5. 1947 Česká Třebová
Jasanský Ladislav 17. 5. 1947 Česká Třebová
Řehák Jan 18. 5. 1947 Česká Třebová
Vydrová Zdenka 18. 5. 1947 Česká Třebová
Snítilová Ludmila 25. 5. 1947 Česká Třebová

Ve čtvrtek 31. března 2022 se uskutečnilo slavnostní předávání cen Českotřebovský Ámos,
které jsou udělovány jednou ročně těm nejlepším pedagogům působícím ve města Česká
red
Třebová. Doprovodný program v Malé scéně zajistili žáci základní umělecké školy.
Předávání cen Českotřebovský Ámos za rok 2021 /
foto: Michal Horák

VĚK 80 LET
Novotná Marie 4. 5. 1942 Česká Třebová
Zborník Jan 11. 5. 1942 Česká Třebová
Řehák Vladimír 13. 5. 1942 Česká Třebová
Kuneš Pavel 20. 5. 1942 Česká Třebová
Čáslavková Libuše 27. 5. 1942 Parník
Silberník Jaroslav 28. 5. 1942 Česká Třebová
Cachová Blanka 31. 5. 1942 Česká Třebová

VĚK 85 LET
Pánek Luboš 31. 5. 1937 Česká Třebová

VĚK 90 LET
Košťanská Eliška 20. 5. 1932 Česká Třebová

VĚK 92 LET
Hýblová Milada 9. 5. 1930 Parník
Pechová Miloslava 23. 5. 1930 Česká Třebová

VĚK 93 LET
Hurtová Maria 8. 5. 1929 Česká Třebová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
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UKLIĎME ČESKO S EKOCENTREM PODORLICKO
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně a v jeden den.
A jak jsme 2. dubna 2022 uklízeli na Českotřebovsku?
Po loňském úspěchu jednoduchého vynálezu s názvem PYTLOMAT, který během lockdownu
poskytl dobrovolníkům potřebný materiál (rukavice, pytle a pokyny), jej členové ZO ČSOP
Podorlicko nachystali i pro letošní Ukliďme Česko. Naštěstí je letos opět možné pořádat i společné vycházky.
Jako první se do úklidu pustili členové 3. chlapeckého oddílu střediska Javor Česká Třebová, kteří vysbírali úsek Křivolíku od skautského střediska až k retenční nádrži. Další sraz byl
v sobotu odpoledne na parkovišti u nové cyklostezky a tato skupina sbírala za Domovem
důchodců a na Podhorce. Osm dobrovolníků objevilo 4 nelegální skládky a sesbíralo 17 velkých pytlů. Pro všechny účastníky úklidu bylo velké množství odpadků zejména podél nové
cyklostezky nemilým překvapením.
Další lidé sbírali odpadky po druhých v okolí parkoviště „Na točně“ u hlavní silnice ve směru ze
Svitav na Českou Třebovou. Přistavený kontejner se jim bohužel podařilo zaplnit až po okraj.
V tomto místě by byl jistě užitečný kontejner na stálo, případně aspoň informativní cedule.
Množství odpadků je i podél této komunikace v příkopech a obcím Česká Třebová a Rybník
takový příjezd jistě dobrou vizitku nedělá.
Ve stejný čas uklízeli dobrovolníci zejména z řad členů Ekocentra Podorlicko i v údolí pod
„Podkovou“. Sešlo se 9 dospělých a 6 dětí převážně z oddílu Mladých ochránců přírody Orlíci.
Na konci Rybníka ve směru na Třebovice naplnili také celý kontejner. Pytlů tam naplnili 21,
k tomu do kontejneru dovlekli 4 pneumatiky a jedno autosedadlo. I zde je patrný nešvar –
„Doma a v autě chci mít uklizeno, tak to vyhodím do lesa pod cestou, tam mě nikdo neuvidí.“
Právě tito lidé by se měli chytit za nos a zkusit to příště jinak. Vždyť příroda nám poskytuje
tolik, a to i pro potěchu oka. Odpadky jsme sbírali mezi krásnými jarními květinami – sasankami, dymnivkami, petrklíči a určitě i ptáci a lesní zvěř po očku zvědavě pozorovali, jak děti
sbírají, co jiní vyhodili…
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Městem Česká Třebová a společností Eko Bi a zvláštní
poděkování patří Obci Rybník za přistavení kontejnerů na dohodnutá místa. A samozřejmě
všem dobrovolníkům, kteří i v sychravém počasí věnovali společnému úklidu svůj čas.
Za ZO ČSOP Podorlicko

POTRÉNUJTE S NÁMI ŠACHY
Bílý na tahu dá mat 2. tahem.
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová

Alice a Pavel Suší a Alena Šplíchalová

VYDAŘENÉ APRÍLOVÉ HLEDÁNÍ JARA NA STEZCE
Aprílové počasí v neděli 10. 4. předvedlo
všechny svoje podoby. Ti, kdo se nedali odradit předpovědí počasí a dorazili na start akce
„Hledání jara na stezce“, zažili v srnovském
údolí sněhovou přeháňku, kterou vystřídala
slunečná modrá obloha a vzápětí jemná dešťová přeprška, větrné poryvy a zase slunce.
Přišlo dvacet osm převážně rodinných týmů.
Účastníci akce dostali na startu průzkumný
list a s jeho pomocí hledali jaro – tedy jarní
rostliny, motýly, žabí vajíčka a čmeláky. Objevili podle vůně záplavy bílých sasanek,
žluté orseje a petrklíče. Našli čmeláky hodující na modrých plicnících. Ve vodní nádrži
pozorovali vajíčka skokanů. Organizátoři se
letos spojili s iniciativou „Česká Třebová pro
Ukrajinu“ a pozvali na akci i ukrajinské maminky s dětmi. Připravili pro ně v ukrajinštině
průzkumný list o jarních rostlinách, povídání o Velikonocích. Všechny návštěvníky na
trase čekalo také šest stanovišť. Na prvním
se seznámili s ptačími vajíčky a s tahem
ptáků. Na druhém stanovišti prokázali svůj
postřeh a paměť ve hře Kimovka. U totemu
si děti mohly vyzkoušet model netopýřích
křídel a netopýří cvičení – čtení hlavou dolů.
U ohniště si hlavně kluci upletli pomlázku
a v altánku si děvčata vyrobila jarní květinovou dekoraci. Na posledním stanovišti byl
důlek a týmy si zahrály klasickou jarní hru
cvrnkání kuliček. V cíli čekaly na účastníky
odměny v podobě reflexní pásky na výlety,
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bonbonů, samolepek a informačních mate
riálů. Většina návštěvníků si pak užila příjemného posezení a výborného občerstvení na
prosluněné terase u restaurace Nad Hrází.
Akci připravila ZO ČSOP Podorlicko za podpory Obce Rybník a Pardubického kraje.
Hana Grundová, Ekocentrum Podorlicko

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. 5. 2022.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
Akce Hledání jara na stezce
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JIŘÍ COUFAL – HASIČ TĚLEM I DUŠÍ
Popsat vše, co bratr Jiří Coufal vykonal v oblasti hasičské činnosti, je velmi obtížné. Není
to ani v našich silách, neboť jen on a jeho rodina by mohli říci, kolik času, úsilí a práce stojí za jeho životem hasiče, či dříve požárníka.
Za řádného člena vstoupil do sboru hasičů
1. 1. 1960. Od mládí se účastnil hasičských
soutěží mužů v našem okrsku, v této činnosti
pokračoval i ve středním věku a soutěžil i se
„starou gardou“. Později dlouhé roky vykonával funkci rozhodčího v požárním sportu.
V profesním životě zastával pozici krajského
inspektora bezpečnosti práce a také z tohoto
oboru předal a stále předává své zkušenosti
dalším generacím.
Jako nový člen se rychle zapojil do činnosti
a aktivně se podílel na všech sportovních
i kulturních akcích pořádaných v našem městě i v našem sboru. Již v roce 1964 byl zvolen
do výboru domovského sboru na Parníku
jako zástupce velitele. Ve výboru je nepřetržitě dlouhých 55 let. Během této doby vykonával řadu funkcí – velitel sboru, jednatel,
preventista, referent civilní obrany, místopředseda, zástupce starosty sboru a ve finále
se stal starostou Sboru dobrovolných hasičů
Parník. Po celou dobu své činnosti pomáhal
všem mladším členům radou i činem.
Od roku 1985 zastupoval náš sbor v okrsku
č. 12, kde vykonával funkci velitele. Během
své činnosti u Sboru dobrovolných hasičů
působil i v Okresním sdružení hasičů jako
člen odborných rad.
V letech 1964–1965 se podílel na stavbě společenské chaty u Floriána, kde se po celé roky
účastnil všech prací na údržbě i akcích, které
zde byly pořádány. Pravidelně se také střídal
s ostatními ve víkendových službách.
Bratr Jiří Coufal je spoluzakladatelem mezinárodní spolupráce s německými hasiči

PÍSNĚ BULATA OKUDŽAVY
A VLADIMÍRA VYSOCKÉHO
V HUSOVĚ SBORU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

z Biehainu, která trvá více než 40 let. Nechyběl na žádné společné akci, ať už jako soutěžící, nebo společně s mnoha dalšími jako
zástupce našeho sboru.
V roce 2018 se za svou činnost stal čestným
starostou SDH Parník. Stále se zajímá o hasičské dění v našem městě i okrsku. Bratr Coufal
je ve sboru oblíbený, a pokud mu to zdravotní stav dovolí, nechybí na žádné akci.
Je potřeba ještě dodat, že mu za jeho obětavou práci byla udělena mnohá ocenění
a vyznamenání – např. Medaile za zásluhy,
Medaile za příkladnou práci, Odznak svatého
Floriána a mnohé další.
V tomto roce 2022 navrhl výbor SDH Parník
s podporou celého okrsku č. 12 bratra Jiřího
Coufala na udělení vyznamenání titulem Zasloužilý hasič. Toto vyznamenání mu bylo za
přítomnosti starostky města Mgr. Magdalény
Peterkové slavnostně předáno na výroční
členské schůzi sboru dne 19. 3. 2022 představiteli Okresního sdružení hasičů.
Jirko, blahopřejeme a děkujeme za vykonanou práci!
Za SDH Parník

Na svátek Oslavení Páně ve čtvrtek 26. května v 18:00 po pobožnosti sloužené od 16:30
zveme každého, kdo má rád písně Bulata
Okudžavy a Vladimíra Vysockého, do Husova
sboru v České Třebové v Mlýnské ulici. Písně zazní v podání Jiřího Plháka z Vysokého
Mýta, kterého uslyšíme za doprovodu kytary.
V přednesu písní B. Okudžavy a V. Vysockého
jako interpreta, ale v několika přidaných zhudebněných textech českých básníků i jako
autora hudby. Koncert tak naváže na březnové vystoupení Jiřího Smrže, jehož tvorba
byla a je zmíněnými autory také inspirována.
Věřím, že nás tyto písně nově osloví právě
i v souvislosti s děním na Ukrajině. Koncert
konáme ve spolupráci s Českou křesťanskou
akademií a vstupné na něj je dobrovolné. Za
místní sbor Církve československé husitské
vás srdečně zvou
Štěpán Klásek a Tomáš Starý

Ladislav Hruška, starosta sboru

HISTORICKÉ PARNÍ VLAKY BUDOU BRÁZDIT KRAJ OPĚT V LÉTĚ
Pardubický kraj ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku připravuje
opět na letní měsíce nostalgické jízdy historického parního vlaku. Ty se vrátí na oblíbenou trasu z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Jednou
z novinek bude jedna červencová a jedna srpnová jízd z Dolní Lipky přes Českou Třebovou
až do Moravské Třebové. Vlak bude umožňovat přepravu osob i jízdních kol, k dispozici bude
občerstvení. Pardubický kraj poskytne Muzeu starých strojů dotaci na provoz parního vlaku
ve výši 1,5 milionu korun.
„Letní jízdy historických parních vlaků na území našeho kraje jsou dnes již tradičním turistickým lákadlem. Loňský rok jsme spolupracovali čistě s Muzeem starých strojů a technologií
v Žamberku, se kterým připravujeme také vybudování malého železničního muzea v Dolní
Lipce, a nutno říci, že se jednalo o spolupráci úspěšnou,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Základem jízd bude opět trasa z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic.
Nově přidáváme také dvě jízdy z Dolní Lipky přes Českou Třebovou, Mladějov na Moravě až
do Moravské Třebové, což je z našeho pohledu velmi atraktivní trať se zajímavými turistickými
cíli včetně Mladějovské úzkokolejky či zámku v Moravské Třebové. Stejně jako v předchozím
roce očekáváme kapacitu vozu až 300 osob včetně přepravy jízdních kol a jídelního vozu, což
jsou služby cestujícími velmi oceňované,“ řekl hejtman Netolický.
Zastupitelé Pardubického kraje na zajištění těchto jízd schválili Muzeu starých strojů a technologií dotaci ve výši 1,5 milionu korun tak, aby bylo možné nastavit ceny jízdného únosné
pro cestující. Jízdné bude stejně jako v předchozích letech stanoveno na základě běžného
cestovního tarifu s navýšením o příplatek za historickou soupravu s parní lokomotivou a zároveň bude zohledňovat zvýhodnění dětí a osob se zdravotním postižením.

LETNÍ TÁBOR 7. SKAUTSKÉHO ODDÍLU
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Téma tábora: Výprava za pokladem Egypta
Pro chlapce ve věku 7 až 15 let
Místo: Jeřmaň Bouzov
Na náš tábor bychom rádi pozvali i děti, které
do skautu nechodí. Na 7 dní si vyzkouší táboření, nespočet dobrodružství, naučí se zajímavé dovednosti a poznají nové kamarády.
Účast na táboře není nikterak zavazující pro
vstup do skautského oddílu.
Cena: 1 900 Kč za osobu
Kontakt: Daniel Tomáš, tel. 735 093 931,
danieltomas57@gmail.com

TZ Pardubický kraj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NORSKÉ LOFOTY
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří zcela unikátní
prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou
se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je u nás spojen spíše
s Islandem – polární záři. Nechte se pozvat
prostřednictvím krásných fotografií daleko
na sever. Středa 4. 5. 2022 od 18:30 hodin.
Vstupné: 50 Kč.

KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY
Jedná se o relaxační koncert, který dá péči
každé buňce vašeho těla, a umožní vám
být Tady a Teď. Při poslechu tibetských mís
a zvonkoher dochází k blahodárným změnám na buněčné úrovni. Frekvence těchto
vibrací pomáhají harmonizovat tělo i duši
a člověku tak umožňují nalézt svou přirozenou frekvenci. Bára Lýdie Sládková z Kostelce
nad Orlicí. 60 minut. Vstupné: 150 Kč.
Počet míst omezen. Přihlašování předem
v knihovně, na tel. 732 756 827 nebo e-mailu
info@moderniknihovna.cz.
Středa 11. 5. 2022 od 18:30 hodin, Teenspace.

JAK TO VIDÍME MY
Pavla Klimešová a Soňa Popelková
Výstava našich prací za poslední rok, na témata nám blízká, která jsme již dříve zpracovaly ve výtvarné skupině Maxmilián a měly
jsme chuť se k nim vrátit. A samozřejmě něco
navíc… Prodejní výstava bude k vidění v prostorách knihovny do konce června.

VELIKONOCE V KNIHOVNĚ UŽ JSOU ZA NÁMI
V městské knihovně probíhaly od konce března vzdělávací velikonoční programy. Pomocí
kvízových otázek se například děti ze základních škol seznámily se svátky jara, s velikonočními zvyky a tradicemi, ochutnaly i méně tradiční velikonoční pokrmy (mazanec, pučálku,
mátovou zmrzlinu s kopřivami) a vyzkoušely si pokusy s vajíčky.
Celkem programy navštívilo 216 dětí ze základních škol, 111 dětí z mateřských škol a 53 dětí
s rodiči v rámci tematicky zaměřené akce Matyldino pohádkohraní a Knižní klubíčko.
Od poloviny dubna začaly akce pro 2. stupeň ZŠ na téma mediální gramotnost.

AKCE TEENSPACE
Akce jsou vhodné pro děti od 10 let.
Hrajeme BANG!
9. května, 12:30–17:00
Kvíz Znáte Česko?
10. května od 14:00
Máj s roboty
16. a 17. května, 12:30–18:00
Pokémon aneb chyť je všechny!
25. a 26. května, 12:30–16:00

Omezení provozu knihovny
V úterý 24. května bude knihovna otevřena
až od 13 hodin.
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na
Facebooku, www.moderniknihovna.cz, psát
můžete na info@moderniknihovna.cz nebo
volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka
Parník).
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Velikonoční programy v knihovně pro ZŠ

Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem
Kniha Když panda tančí, 13. 4. 2022 /
foto: archiv knihovny
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KULTURNÍ CENTRUM
Z CENTRA
Letošní „Bennewitz“ bude patřit jak klasice, tak
písním skupiny Beatles, říká v pořadu Z centra ředitel festivalu Josef Kopecký
Po dvouleté odmlce, kdy se nemohl festival Bennewitz uskutečnit
z důvodu protiepidemických opatření, se jeho organizátoři vrátili k oslovování účinkujících. To probíhalo i během pandemie, ale
plánům na uspořádání festivalu vždy vystavil stopku covid. „Nikdo
z nás nevěděl, jestli vystoupení přesouváme o pár měsíců, rok nebo
nadobro. Velice nás mrzí především neuskutečnění festivalu v roce
2021, kdy měl být spojen s oslavou kulatého životního jubilea jeho
patrona a dramaturga Jaroslava Svěceného,“ uvedl v úvodu rozhovoru Josef Kopecký. „Některá tělesa bohužel neudržela na svém repertoáru domluvená vystoupení po celé tři roky, museli jsme je tedy
nahradit. Jeden soubor se dokonce rozrostl o tolik členů, že nyní již
v našem kulturním centru nemůže vystoupit,“ dodává ředitel festivalu. Na dotaz moderátora Františka Kusého, zda organizátoři festivalu
během pandemie nezvažovali ukončení jeho tradice, odpověděl Josef Kopecký s úsměvem. „To by byla, myslím, velká škoda, festival si
našel své pevné místo v kulturním kalendáři našeho města a regionu.
Na druhou stranu si uvědomujeme, že i jeho návštěvníci si možná na
živou hudbu za ty dva roky odvykli. Proto jsme se rozhodli pro letošní

rok sáhnout po zaručených titulech, které je opět na festival dostanou.“ Letos se tak mohou návštěvníci této události těšit na koncert
Tajemství italských houslí, který se koná pří příležitosti již zmíněného
jubilea Jaroslava Svěceného, Prague Cello Quartet, Komorní orchestr
Jaroslava Kociana, Beatles Night v podání Filharmonie Hradec Králové a vokálního kvarteta Q VOX a tradiční zakončení Bennewitzova
festivalu v jeho rodišti, tedy obci Přívrat, smíšeným pěveckým sborem Bendl.

Chtěli jsme psát pravdu, což nebylo v té době úplně
jednoduché, říká Milan Mikolecký
Druhým dubnovým hostem byl dlouholetý vydavatel Českotřebovského zpravodaje Milan Mikolecký, který v úvodu rozhovoru zavzpomínal na počátky tohoto periodika. „Zpravodaj začal vycházet v roce
1970 a u jeho zrodu stál Vladimír Hampl a další členové redakční rady.
Byla to dobrá parta, která měla opravdový zájem o České Třebové
psát pravdu, což nebylo v té době úplně jednoduché. Já osobně se
k jeho vydávání dostal až po pěti letech,“ říká Milan Mikolecký, který dále také zavzpomínal na dobová specifika vydávání periodika,
jako byly cenzura a dnes již zastaralé tiskové techniky. Velký zlom
pro hosta, kterého si Jiří Holý do pořadu Z centra tentokrát pozval,
znamenala také sametová revoluce, které se aktivně účastnil. Právě
po ní totiž začal zpravodaj vydávat lidově řečeno „na vlastní pěst“,
posléze se také stal zastupitelem města. „Je to hodně složité, snažím
se vážit, které informace zveřejnit a které prozatím pozdržet, protože
u některých dokumentů je správné, když souběžně s jejich tvorbou
probíhá veřejná debata, jindy tomu tak není. Zkrátka dokument od
dokumentu vyžaduje jiný přístup,“ uvedl Milan Mikolecký na dotaz,
jak se v něm „pere“ úloha žurnalisty a místního politika. Dále Milan
Mikolecký pochválil stav Českotřebovského zpravodaje po jeho převzetí městem a pohovořil o svých nynějších aktivitách, jako je vydá-

vání internetového deníku, ke kterému si před časem přibral i natáčení reportážních videí.
V květnu bude naším hostem například Marta Demelová, dlouholetá výtvarná pedagožka a scénografka DS Hýbl.
Nové i starší díly pořadu Z centra naleznete na YouTube kanále KCCT
ONLINE. Nově nás naleznete také v audioverzi v aplikacích Spotify
a Apple podcast.
Jiří Holý

QR kód Z centra

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
1. 6. – 7. 6. Výstava Univerzity třetího věku,
4. 6. Divadlo EXIL Pardubice – Do zdi,
5. 6. Štístko a Poupěnka, 9. 6. – 30. 6. Výstava
výtvarné skupiny Maxmilián, 12. 6. Taneční
odpoledne, 18. 6. O princezně, která ráčkovala, 30. 6. DP Smím prosit?

Vernisáž výstavy Max Švabinský, Rudolf Vejrych v kulturním centru / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí
8–18 hodin, 1. a 8. května otevřeno.
18. května (Mezinárodní den muzeí) vstup
do expozic i na výstavu volný.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář probíhá první úterý v měsíci.
Setkání se uskuteční v úterý 3. května 2022
od 17 hodin, tentokrát na téma Latina
v matrikách 3. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
Je určen zájemcům o železniční techniku
a historii. Seminář probíhá třetí úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 17. května 2022 od 17 hodin, tentokrát na téma
Československá známková tvorba se železniční tematikou. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.

Vernisáž výstavy Max Švabinský, Rudolf Vejrych v muzeu / foto: Michal Horák

VYCHÁZKA
„PO STOPÁCH MAXE ŠVABINSKÉHO
A RUDOLFA VEJRYCHA“

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ

V sobotu 7. května 2022 od 14 hodin se mohou zájemci vydat do míst v okolí Semanína a Kozlova, která inspirovala Švabinského
a Vejrycha. Provází David Smyčka a Jana Voleská, doba trvání cca 2 hodiny.
Sraz u kapličky nad Semanínem (GPS
49.8739739N, 16.4327619E), cílem je turistická chata na Kozlovském kopci. Upozorňujeme, že trasa vede lesním terénem, vhodná
obuv nutná!
V případě zvlášť nepříznivého počasí se
akce neuskuteční. Informace o konání/
nekonání akce bude zveřejněna 7. května 2022 v 10 hodin na facebooku muzea:
https://www.facebook.com/mmctcz
Zájemci si mohou domluvit dopravu na místo srazu na tel.: 608 731 830 (David Smyčka)
nejpozději 6. května 2022. Dopravu zpět si
zajišťuje každý účastník sám!

Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Setkání se uskuteční výjimečně
v úterý 24. května 2022 od 17 hodin, tentokrát na téma Nevěstince v České Třebové.
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

KROUŽEK PRO DĚTI
„PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ“
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ, začíná v 15 hodin. V tomto měsíci se můžete
těšit na témata:
3. května: Kuboexpresionismus jako zdroj inspirace (výtvarná činnost)
10. května: Surrealistická koláž (výtvarná činnost)
17. května: Land art (vycházka s tvořením
v přírodě)
24. května: Objekt (výtvarná činnost)
31. května: Op-artem k pohyblivému obrazu
(výtvarná činnost)
Cena každé lekce je 20 Kč (není třeba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářová.

MUZEJNÍ NOC
V CHALOUPCE
MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

MAX ŠVABINSKÝ,
RUDOLF VEJRYCH.

MALBY, KRESBY, GRAFIKY
Výstava se koná na dvou místech: ve výstavních prostorách muzea a ve výstavní síni kulturního centra.
Výstava se koná ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová při příležitosti
60. výročí úmrtí Maxe Švabinského (1873–
1962) a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha (1882–1939). Vystavená díla pocházejí
ze sbírek Městského muzea Česká Třebová,
Městské galerie Litomyšl a od soukromých
sběratelů.
Výstava bude přístupná takto: v muzeu denně mimo pondělí 8–18 hodin, v kulturním
12

centru denně mimo pondělí 9–12 hodin
a 14–17 hodin (1. a 8. května otevřeno).
Výstava potrvá do neděle 29. května 2022.
V neděli 29. května 2022 se uskuteční od
17 hodin dernisáž výstavy. Návštěvníci se
mohou těšit na komentovanou prohlídku výstavy, kterou povede PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, PhD. Akce začne v muzeu, pokračovat bude v kulturním centru.

V sobotu 28. května 2022 od 19 hodin proběhne zahájení letošní turistické sezóny
v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově.
Dospělým návštěvníkům večer zpříjemní
hudba, pro děti budou připraveny hry. Expozice při nočním osvětlení a zahrada upravená
pro neformální posezení budou přístupné do
24 hodin. Akce proběhne v rámci Festivalu
muzejních nocí.
Otevírací doba:
červen–srpen: denně mimo pondělí 9–17 h
září–říjen: soboty, neděle a svátky 12–16 h
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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RUDOLF VEJRYCH
KOUPÁNÍ
Nejnovějším přírůstkem do sbírky Městského muzea Česká Třebová je obraz
Koupání od Rudolfa Vejrycha. Muzeum jej
zakoupilo v aukci jen pár dní před výstavou
Max Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky a instalovalo doslova několik hodin před vernisáží. A čím je pro nás zajímavý?
Zachycuje malířovu rodinu, tedy manželku
Annu a malou dcerku Zuzanku. Možná obraz
vznikl v Širokém Dole u Poličky, kam na léto
mladá rodina jezdívala.
Obraz připomíná téměř fotografickou momentku. Nahá Anna, k divákovi natočená
pravým bokem, vstupuje do jezírka skrytého
v kruhu stromů. Pravou rukou si stíní oči, aby
svým pohledem stihla možná toho, kdo ji pozoruje, možná svou malou holčičku. Ta za ní
vstupuje do vody, levou ručkou se přidržuje
maminčiny nohy a hlavičku zaklání tak, jako
by s maminkou promlouvala.
Z obrazu čiší rodinná pohoda sluncem zalitého dne. My už víme, že další rodinné osudy
tak šťastné nebyly a že životní dráhy Rudolfa
a Anny se nakonec rozešly. Rodinné peripetie poutavě líčí na stránkách své knihy Světla
paměti právě dcera Rudolfa a Anny – Zuzana
Vejrychová, později Švabinská. Co tedy o životech těchto dvou víme?
Rudolf Vejrych (1882–1939) byl nejmladším
přeživším dítětem manželů Josefy a Rudolfa
Vejrychových. Vyrůstal vedle staršího bratra Karla, pozdějšího profesora klavírní hry,
a sestry Ely. Když se Ela v roce 1895 seznámila s Maxmiliánem Švabinským, našel teprve
dospívající Rudolf v jeho osobnosti svůj vzor

Rudolf Vejrych, Koupání, kolem roku 1914, olej, karton
Sbírka Městského muzea Česká Třebová

i prvního učitele. Švabinský totiž podporoval Rudolfův výtvarný talent i jeho pozdější
úmysl vydat se na uměleckou dráhu, na kterou se připravoval nejprve na uměleckoprůmyslové škole, později na pražské umělecké
akademii. Rudolfova osobnost – ta lidská i ta
umělecká – tedy zrála vedle tak silné osobnosti, jakou byl Švabinský.
Ještě za dob svých studií poznal dvacetiletý
budoucí malíř sedmnáctiletou dívku Annu.
Anna Procházková (1885–1942) se narodila
v Praze, v rodině továrního mistra Eduarda
Procházky a jeho ženy Marie. Matka však dceřin vztah neschvalovala. Budoucí umělec – to
nebyla dostatečně zajištěná partie pro dceru. Rudolf svou lásku před členy rodiny taky
dlouho tajil. Utajovaný a rodiči Anny nechtěný vztah přesto trval roky. Přežil i doby odloučení, to když Rudolf cestoval za uměním
po Evropě, nebo když matka Annu poslala asi
na rok k příbuzným do Moskvy. Ani to nepomohlo. Po Annině návratu její vztah pokračoval. Tím její neshody s matkou vyvrcholily.
Když Anna dosáhla plnoletosti (tenkrát ve
24 letech), opustila rodinu a našla si místo
„slečny k dětem“ v rodině pražského továrníka. Na sňatek a zařízení společné existence neměli mladí lidé prostředky. Svůj vztah
se rozhodli legalizovat před světem teprve
tehdy, když se o život přihlásila jejich dcerka
Zuzanka. Ta se narodila 15. března 1912. Její
rodiče uzavřeli sňatek 27. června 1912 v kostele sv. Gotharda v Bubenči. Za svědky jim šel
Max Švabinský a Karel Vejrych.

Zdá se, že tady by příběh odpírané lásky
mohl skončit happy endem. Víme, že jeho
protagonisté pak žili dál své životy a, jak už
bylo naznačeno, že jejich manželství nakonec bylo rozvedeno. Já však své vyprávění
tady zastavím. V okamžiku, který Rudolf Vejrych zachytil na svém obraze, v okamžiku,
kdy je vše sluncem zalité.
Až do 29. května 2022 je obraz k vidění v Kulturním centru Česká Třebová na výstavě Max
Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby,
grafiky, kterou připravilo Městské muzeum
Česká Třebová při příležitosti 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha a 60. výročí úmrtí
Maxe Švabinského, která si letos připomínáme.
Jana Voleská, městské muzeum

HÄUSLEROVA CHALUPA ČP. 315 U KOSTELÍČKA
V březnu 2022 proběhla demolice Häuslerovy chalupy čp. 315, která stávala naproti zvonici rotundy sv. Kateřiny, v nejstarší
části našeho města.
Ve stavení čp. 315 bylo v minulosti provozováno hrnčířské řemeslo. Stavení tehdy
náleželo hrnčíři Josefu Fialovi ml., který zde
žil spolu s manželkou Josefou, rozenou Fibigerovou, pocházející ze Skuhrova a dětmi
Rosalií a Josefem.
Rosalie Fialová se stala dne 14. čerence 1881
podle trhové smlouvy majitelkou chalupy
čp. 315. Dne 12. února 1884 se provdala za
českotřebovského tkalce Emanuela Chládka.
V rohu Fialovy zahrady, náležející k chalupě
čp. 315, stávala do roku 1903 poslední dochovaná hrnčířská pec ve Třebové. Hrnčířskou živnost ve stavení dokládají v roce 2015
četné nálezy úlomků keramiky, objevené zde
ve výkopech a při stavbě nového plotu. Vzorky keramiky byly tehdy odebrány zkušeným
archeologem.
Později se stavení čp. 315 dostalo do majetku
Františka Häuslera st., pocházejícího z Parníka. Ten byl zaměstnán na dráze jako konduktér, byl též majitelem hospodářství a provozoval povoznictví. Majitelem chalupy se stal
spolu s manželkou Klárou v roce 1905. Klára
Häuselrová pocházela z Knapovce a do naše-

ho města přišla v roce 1903. Z manželství se
narodili čtyři synové. První z nich, František
ml., zaměstnaný na dráze jako strojní topič,
se oženil s Annou Suchánkovou, pocházející z Dolního Houžovce. Manželství zůstalo
bezdětné. František Häusler v roce 1930 převzal chalupu čp. 315. František ml. a Anna
Häuslerovi žili do konce života v chalupě čp.
315 spolu s jeho maminkou Klárou. Po jejich
úmrtí stavení připadlo v rámci dědictví jejich
synovci Miroslavu Häuslerovi. V majetku rodiny byla chalupa čp. 315 do května 2014,
kdy došlo k prodeji.
Dalšími syny Františka st. a Kláry Häuslerových byli Rudolf I., který zemřel den po svém
narození, dále potom Rudolf II., křtěný po
svém zesnulém bratrovi, který zemřel v den
svého narození. Čtvrtým ze synů byl Josef.
Ten žil spolu s manželkou Růženou v Rybníku.
Chalupa čp. 315 byla prvním stavením pod
rotundou, kde se pekly od roku 1961 jabkance, jako součást nově vzniklé Jabkancové pouti. Výrobu jabkanců tehdy zajišťovala
právě paní Anna Häuslerová spolu se svými
pomocnicemi, která celé pečení v chalupě
organizovala a také, jak uvádí dobový tisk,
zájemcům ráda poskytla recept na jejich výrobu. Na půdě Häuslerovy chalupy čp. 315

bylo také po řadu let, během roku po zboření
protější Koukolovy chalupy čp. 253, uskladněno rozložené dřevěné pódium, na němž se
konal naproti chalupě, v místech pod rotundou, program Jabkancové pouti. To se dalo
rozložit na jednotlivá prkna a trámy, látkové
pozadí s kresbou Karla Tomše se složilo a do
příští pouti jednotlivé části odpočívaly právě
v podkroví čp. 315.
S demolicí chalupy čp. 315 tak zmizel další
svědek počátků Jabkancové pouti, která je
dnes neodmyslitelnou součástí společenského a kulturního života našeho města. Na
uvolněném místě by mělo dojít ke stavbě
nového domu.
text a foto: Martin Šebela
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ZÁPIS

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pátek 10. 6. 2022		
14:00–18:00 h
pátek 17. 6. 2022		
14:00–18:00 h
Zápis proběhne v budově ZUŠ na Tyršově
nám. 81 (vedle gymnázia).
Přijímáme děti od 5 let. Přihlášku podávejte
již nyní online na www.zusct.cz.
Tel. 465 531 056.

NABÍZÍME VZDĚLÁVÁNÍ
VE ČTYŘECH OBORECH
• Hudební
klavír, varhany, el. klávesy, akordeon, housle,
viola, violoncello, kytara, el. kytara, el. baskytara, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, saxofon, trubka, hoboj, fagot, trombon, lesní roh, bicí, cembalo, zpěv
• Taneční
klasické a moderní tance
• Výtvarný
plošná a prostorová tvorba, keramika
• Literárně dramatický
dramatická průprava, dramatika a slovesnost, divadelní tvorba, přednes
Těšíme se na Vás!

PUTOVÁNÍ
ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM
Letos již opět dvoudenní akce se uskuteční 14. a 15. května se startem od 6:30 do
10 hodin v areálu střední školy na Skalce. Po
oba dny jsou připraveny trasy od kočárkové
dětské po 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy do
60 km. V sobotu s cílem na Kozlovském kopci, kde bude pro děti i dospělé stánek ČPP
Česky pěšky se spoustou překvapení, hry
a soutěže. V neděli bude cíl u restaurace Nad
hrází v Srnově. Po oba dny budeme zejména
na dětských trasách putovat s Rádiem Blaník.
Součástí sobotního pochodu bude i trasa
s Mapami.cz podle mobilního telefonu.
Podrobnosti budou postupně zveřejněny
také na facebooku KČT Č. Třebová. Po dvouletém omezení se opět těšíme na vaši účast.

POHODOVÉ ODPOLEDNE PLNÉ VZPOMÍNEK
V sobotu 26. března byl sál v kozlovské hospůdce plné „Čejčat“. Konalo se totiž 2. setkání rodin Čejkových pocházejících z Kozlova.
Sraz se konal po 15 letech a byl vydařený.
Organizace se opět ujal p. Miloš Čejka. Ve
svém zahajovacím projevu přivítal přítomné, zvláště pak nejstarší účastnici p. Miladu
Drábkovou, nar. 1934, a nejmladší 6měsíční
Arianku. Vzpomínku věnoval svým rodičům
a těm, kteří se už nemohli srazu zúčastnit. Po
zahájení se besedovalo při hudbě p. Františka Štancla. Miloš zajistil fotografa, abychom
měli památku. Bylo složité srovnat 84 přítomných, aby byli na fotografii všichni vidět.
Některé přítomné hospodyňky napekly něco
sladkého ke kávě a něco slaného k pivu. Paní
hostinská se svým kolektivem se postarala,
abychom neměli hlad a abychom dodržovali „pitný režim“. Všechno chutnalo výborně.
Celé posezení probíhalo v přátelském a ve-

Zdeněk Černý, Klub českých turistů Česká Třebová

NOVÝ LESNÍ KLUB ÚDOLÍČKO
Tvoříme nový lesní klub ÚDOLÍČKO v Rybníku – Zahrádkách. Jsme rodiče, kteří touží
žít přítomně se svými dětmi. Chceme dětem dopřát bytí v přírodě, přirozené učení, tvoření i volnou hru. Pro děti 3–7 let.
Zázemí je v maringotce a velkém tee-pee
v malebném ovocném sadu. Zveme vás na
info schůzku 9. května od 16 hodin. Těšíme
se na zápis 2. 6. 2022 a na letní setkávání
v sadu při dotváření prostoru, u táboráku
i při nocování pod stanem. Víc informací na
www.lesniklubudolicko.cz, tel. 737 961 723.
E-mail: LKudolicko@gmail.com. Těší se zakladatelé Terka a Jarda Petruželkovi, Kristýna
Roller, Bára Janečková (při Rodinném centru
Rosa, z. s.).
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Lesní klub Údolílčko v obci Rybník / ilustrační foto: archiv Rosa

foto: Jaroslav Koníček

selém duchu. Vzpomínalo se na léta mládí
a seznamovali se ti, kteří se zatím neznali. Miloši, smekám před tebou „klobouk“ a děkuji ti
za všechny přítomné za příjemné odpoledne
v této nelehké době. A už se těšíme na další
setkání Čejkových z Kozlova.
Marie Rousková

Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
3/5 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro
předškoláky a děti mladšího školního věku.
Vstupné dobrovolné.
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář se uskuteční na téma Latina
v matrikách 3. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Mgr. Jana Voleská.
4/5 středa

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
NORSKÉ LOFOTY
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
18:30 / Městská knihovna
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je
u nás spojen spíše s Islandem – polární záři.
Nechte se pozvat prostřednictvím krásných
fotografií daleko na sever. Vstupné: 50 Kč.
HER (USA)
20:00 / Modrý trpaslík
„HER překlenují propast mezi rokenrollem
a elektro-heavy-popem. Tam, kde mnozí další selhali, HER rychle posunuli svou hudební
věrohodnost směrem k naprosté dokonalosti.“ Tak prosím zapomeňte konečně na Suzi
Quatro a jiné podobné vykopávky a kupte
si trochu současného, šťavnatého a řízného
amerického rocku! HER stojí na sexy, otevřeně smýšlející a vášnivé zpěvačce jménem
Monique. Monique pochází z New Yorku,
kde byla v rodném Soho obklopena vždy
uměním. V New Yorku také začala její láska
k hudbě, neboť již ve věku pouhých 13 let
vystupovala v legendárním klubu CBGB (zde
hrával s Patti Smith třeba Ivan Král, ale také
zde vystupovali Ramones, Iggy Popp a Blondie). Jízdné: 150 Kč.
5/5 čtvrtek

DÁRKY VLASTNÍ VÝROBY
16:00–18:00 / Rosa rodinné centrum
Jednou měsíčně si vyrobíme 3 výrobky.
Svátky máme s mámou, tátou – přání od nejmenších. Lektorka: Renata Skalická. 90 Kč Kč
/ plus 40 až 60 Kč za vyrobený výrobek. Přihlášení předem na tel. 733 713 787.

6/5 pátek

Bennewitz festival
BEATLES NIGHT
– FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
19:00 / velký sál kulturního centra
Strhující výlet do hudební historie plné nezapomenutelných hitů Beatles. Účinkuje Vokální kvarteto Q VOX. Dirigent Miloš Machek.
Vstupné: 500 Kč. Předprodej vstupenek na
www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
MATT WOOSLEY A BLADDERSTONES
20:00 / Modrý trpaslík
Kytarový vizionář Matt hraje blues, folk
a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem, hraje na akustickou kytaru, elektrickou kytaru a bicí. Celé své mládí byl hluboce
ovlivněn tvorbou Led Zeppelin. Toto rané
nadšení pro LedZep rychle postoupilo k obdivu těžkých bluesrockových vah, jako jsou
Rory Gallagher, Peter Green, Tim Buckley
a John Martyn. „Vždy jsem miloval způsob,
jakým využívali své hlasy jako nástroj,“ říká
Matt a dodává: „Když poslouchám Stevie Ray
Vaughana, Roryho Gallaghera nebo Roye Buchanana hrát na elektrickou kytaru, těžko je
překonám, k jejich hraní prostě již nemůžu
přidat nic objevného. Proto je pro mě hraní blues na akustickou kytaru vynalézavým
způsobem, jak se odlišit od ostatních, nejsilnější věcí, kterou mohu osobně v hudbě
udělat…" Jízdné: 150 Kč.

KVĚTEN 2022

představení cca 65 minut bez přestávky.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.
TA BOŽENA!
15:00 / Hory u České Třebové
Literárně-naučný projekt Božena Němcová atraktivní formou seznamuje obyvatele
a návštěvníky měst Litomyšl a Česká Třebová
s postavou spisovatelky Boženy Němcové.
Program: slavnostní zahájení projektu, autorské čtení nové povídky Markéty Pilátové
o Boženě Němcové, program pro děti s lektory, možnost prohlídky kaple Panny Marie,
loutková pohádka pro děti: Jan Bílek – Sůl
nad zlato. V případě nepříznivého počasí se
akce uskuteční v sále hostince Na Horách.
Vstup zdarma.

7/5 sobota

PO STOPÁCH MAXE ŠVABINSKÉHO
A RUDOLFA VEJRYCHA
14:00–16:00
Vycházka do míst v okolí Semanína a Kozlova, která inspirovala Švabinského a Vejrycha. Provází David Smyčka a Jana Voleská. Sraz u kapličky nad Semanínem (GPS
49.8739739N, 16.4327619E), cílem je turistická chata na Kozlovském kopci. Upozorňujeme, že trasa vede lesním terénem, vhodná
obuv nutná! V případě zvlášť nepříznivého
počasí se akce neuskuteční. Akci pořádá
Městské muzeum Česká Třebová.
Bennewitz festival
BENDL ČESKÁ TŘEBOVÁ A HOSTÉ
19:00 / Sál hostince U Coufalů, Přívrat
Vstup zdarma.
8/5 neděle

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
15:00 / Malá scéna
Klasická pohádka s písničkami na motivy
Boženy Němcové. Vstupné: 70 Kč. Délka

10/5 úterý

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
16:00 a 17:30 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová
11/5 středa

KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY
18:30 / Městská knihovna, Teenspace
Jedná se o relaxační koncert, který dá péči
každé buňce vašeho těla, a umožní vám
být Tady a Teď. Při poslechu tibetských mís
a zvonkoher dochází k blahodárným změnám na buněčné úrovni. Frekvence těchto
vibrací pomáhají harmonizovat tělo i duši.
Bára Lýdie Sládková z Kostelce nad Orlicí.
60 minut. Vstupné: 150 Kč. Počet míst omezen. Přihlašování předem v knihovně, na tel.
732 756 827 nebo info@moderniknihovna.cz.
15
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12/5 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: PYŽAMOŽROUT
15:00–17:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Lenka Švecová. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. Na tělo
pyžamožrouta bude potřeba 4 ks látky
o velikosti 44 × 33 cm a na uši, nohy a ruce
je třeba 2 ks 44 × 33 cm, zip 30 cm na pusu
a kousek bílé a černé látky na oči a nos.
Nažehlovací výztuž dle vlastního uvážení,
třeba ronofix 44 x 66 cm, pokud chcete vyztužené i uši, bude třeba ještě 44 × 33 výztuže. Lektorné: 50 Kč. Další informace na
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.
13/5 pátek

CENY MĚSTA 2021
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní večer u příležitosti předání cen
města Česká Třebová osobnostem roku 2021.
Host večera: Taneční orchestr ZUŠ Česká Třebová pod vedením Milana Špičáka. Průvodní slovo: Mirek Konvalina. Vstupné: 100 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.
BACKGROUND
20:00 / Modrý trpaslík
DJs: Leo, Petr Eco, speciální host DJ Kapitán
Kůň. Jízdné: 80 Kč.
15/5 neděle

KONCERT KE DNI RODIN
14:30 / Javorka – Bennewitzův pavilon
Zazpívá dětský pěvecký sbor Kajetánek a zahraje Velký swingový orchestr ČT. Pro děti
jsou připraveny soutěže s odměnou a skákací hrad. Akce se koná pouze za příznivého
počasí. Akci pořádá KDU-ČSL Česká Třebová.
17/5 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o železniční techniku
a historii. Seminář se uskuteční na téma Československá známková tvorba se železniční
tematikou. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel
Stejskal.
DP Jaro 2020
SKLENĚNÝ STROP
19:00 / Velký sál kulturního centra
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy
k životu a jeden společný pocit viny, kterého
se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných
osobností, které se nedokáží přestat milovat,
ačkoli je všechno proti. Hrají: J. Langmajer,
T. Vilhelmová a V. Navrátil / V. Pokorný. Režie: Vít Vencl. Vstupné: 400 Kč. Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající
vstupenky v omezeném počtu v předprodeji
v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
16

18/5 středa

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
19/5 čtvrtek

NEVYHAZUJTE – SPOLU TO OPRAVÍME
16:00–18:00 / Rosa rodinné centrum
Každý měsíc vám nabízíme prostor s vybavením k drobným opravám, šicí stroje a šicí potřeby, jednoduché nářadí a pomocné ruce.
V květnu opravy + šijeme jehelníčky, peřinky pro panenky, stahovací batůžky pro děti.
Lektorka: Renata Skalická. 90 Kč. Přihlášení
předem na tel. 733 713 787.
20/5 pátek

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR
ČESKÁ TŘEBOVÁ
19:00 / Velký sál kulturního centra
„LOVE STORIES“ Zpěv: Iva Kolářová, Petr Skalický, Zuzana Kupková. Diriguje: Milan Špičák
a Jiří Němec ml. Moderuje: Zuzana Kupková.
Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupenek na
www.kcct.cz, v Informačním centru v městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu
před začátkem u pokladny.
MUCHA
20:00 / Modrý trpaslík
Mucha je podivnost z Brna, jež okupuje
přední příčky fiktivních tuzemských hitparád. Ženská srdce dobyla písněmi jako Chlapi
sú ***, Pan ***, Láska, ta mužská především
neodolatelnou hrou na kytaru a nárazovým,
ne vždy vyvedeným humorem. Vydala 4 alba
a vydá jich ještě minimálně osm. Jízdné
250 Kč.
22/5 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM
ORCHESTREM ČESKÁ TŘEBOVÁ
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
24/5 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma
Nevěstince v České Třebové. Cena lekce je
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.
25/5 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá,
co číst dětem od narození až do věku 4 let.
Nebo hledají nápady na hry a říkanky či se
chtějí seznámit s novými lidmi. K dispozici
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
26/5 čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST
15:00 / Rosa rodinné centrum
Acroyoga, tanec a hudba pro radost, obří
bubliny, tvořivé dílničky, hry pro malé i velké,
malování na obličej, opékání na ohni. S sebou piknikové deky a něco k opečení. Máme
pro vás domácí limonádu, čaj a kávu, napečené dobroty a špekáčky. Akce se koná na
zahradě rodinného centra Rosa, při nepřízni
počasí uvnitř.
PÍSNĚ BULATA OKUDŽAVY
A VLADIMÍRA VYSOCKÉHO
18:00 / Církev československá husitská
Písně zazní v podání Jiřího Plháka z Vysokého Mýta, kterého uslyšíme za doprovodu
kytary. V přednesu písní B. Okudžavy a V.
Vysockého jako interpreta, ale v několika
přidaných zhudebněných textech českých
básníků i jako autora hudby. Za místní sbor
Církve československé husitské vás srdečně
zvou Štěpán Klásek a Tomáš Starý.
KPH 20/21 517. hudební večer
JAN OSTRÝ, SILVIE JEŽKOVÁ,
LIBOR MAŠEK
19:00 / Malá scéna
Jan Ostrý – nejvyhledávanější flétnista současné generace. Vystupoval na významných
koncertech a festivalech, mimo jiné na festivalu Styriarte v Grazu, Pražském jaru, Smetanově Litomyšli, festivalu Concentus Moraviae (s PKF a J. Bělohlávkem) a řadě dalších.
Silvie Ježková – uznávaná klavíristka. Soustavně se věnuje komorní hře v různých nástrojových kombinacích.
Libor Mašek – patří mezi významné české
violoncellisty, kteří svou koncertní činnost
dělili mezi barokní a moderní verzi svého nástroje. Úzce spolupracuje s Collegiem 1704
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pod vedením Václava Lukse, často hraje continuo na koncertech souborů Musica Florea,
Collegium Marianum, Ensemble Inégal a dalších.
Vstupné: 150 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
28/5 sobota

ZUŠKA V JAVORCE
14:00–18:00 / park Javorka – Bennewitzův
pavilon
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
MUZEJNÍ NOC V CHALOUPCE
MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
19:00–24:00 / Chaloupka Maxe Švabinského
Zahájení letošní turistické sezóny v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Dospělým
návštěvníkům večer zpříjemní hudba, pro
děti budou připraveny hry. Expozice při
nočním osvětlení a zahrada upravená pro
neformální posezení budou přístupné do
24 hodin. Akce proběhne v rámci Festivalu
muzejních nocí. Pořádá Městské muzeum
Česká Třebová.
HIP HOP IN DA TRPASLÍK
(HUDEBNÍ VÝCHOVA NO. 4)
20:00 / Modrý trpaslík
Live show:
Sukulent Sound (Vysočina)
NERI (M. Třebová)
Tayler & 2Soul + hosté (Č. Třebová)
DJs: Ba2s a Alarm (Praha) a možná přijde
i kouzelník. Jízdné: 90 Kč.
30/5 pondělí

BESÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM KAMARÁD
16:00 / Malá scéna
Na besídce se představí děti z tanečních,
hudebních a pohybových kroužků. Ve vestibulu můžete zhlédnout výstavku výrobků
dětí z výtvarných kroužků. Pohoštění si pro
vás připraví děti z kroužku MasterChef. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři DDM
od 9. 5. 2022 nebo v den konání od 15:00 do
16:00 hodin. Vstupné je 20 Kč/osoba, děti do
3 let zdarma bez nároku na místo.

VÍCEDENNÍ AKCE
30/4–8/5

KOUZELNÁ CESTA DO BRADAVIC
park Javorka
Přijď si projít trasu s úkoly a přesvědč se, zda
dobře znáš Harryho Pottera. Stezka bude
označená od 30. 4. do 8. 5. 2022 v parku Javorka. S sebou si vezměte tužku a vytištěný kvíz. Kvíz bude ke stažení na webových
stránkách nebo k vyzvednutí v kanceláři
DDM Kamarád.

13–14/5

17. BLEŠÍ TRHY „U MALÍŘŮ“
Na Splavě, v areálu firmy Malířství a natěračství Kohoutek
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou
stát pokladem pro druhého. V pátek 9:00–
17:00 hodin a v sobotu 9:00–15:00 hodin.
Přijďte si nakoupit, vyměnit anebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel
Kohoutek, tel. č. 603 503 421.
13–15/5

KURZ ARTETERAPIE
Rosa rodinné centrum
Víkendový kurz pro předem přihlášené. V případě zájmu pište na e-mail
medvidekuo@seznam.cz.

1/4–29/5

MAX ŠVABINSKÝ, RUDOLF VEJRYCH.
MALBY, KRESBY, GRAFIKY
Městské muzeum
Výstavní síň kulturního centra
Výstava se koná ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová při příležitosti
60. výročí úmrtí Maxe Švabinského (1873–
1962) a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha (1882–1939). Vystavená díla pocházejí
ze sbírek Městského muzea Česká Třebová,
Městské galerie Litomyšl a od soukromých
sběratelů.
Výstava bude přístupná v muzeu denně
mimo pondělí 8–18 hodin, v kulturním centru denně mimo pondělí 9–12 a 14–17 hodin.
V neděli 29. května 2022 se uskuteční od
17 hodin dernisáž výstavy. Návštěvníci se
mohou těšit na komentovanou prohlídku výstavy, kterou povede PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, PhD. Akce začne v muzeu, pokračovat bude v kulturním centru.

14–15/5

PUTOVÁNÍ ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM
Turistický pochod. Start od 6:30 do 10 hodin
v areálu Střední školy technické a dopravní
Gustava Habrmana na Skalce. Po oba dny
jsou připraveny trasy od kočárkové dětské
po 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy do 60 km.
V sobotu s cílem na Kozlovském kopci, v neděli bude cíl u restaurace Nad hrází v Srnově.
Pořádá Klub českých turistů Česká Třebová.

12/3–30/6

JAK TO VIDÍME MY
Městská knihovna
Prodejní výstava obrazů Pavly Klimešové
a Soni Popelkové.

18–22/5

VÝSTAVA ŽIVÝCH KAKTUSŮ A BYLINEK
Ekocentrum Podorlicko
21–28/5

DNY FLORBALU
Zimní stadion
Ve všední dny budou dopolední hodiny
patřit školám a školkám, odpolední jsou
vyhrazené pro přátelské, firemní a rodinné turnaje, víkendy budou v režii našich OT
hráčů a poslední sobotní den se bude konat
turnaj veřejnosti. Pro širokou veřejnost je
otevřeno přihlašování na Turnaj veřejnosti
3+1, Rodinný florbalový víceboj nebo Turnaj
firem. Přihlášky a dotazy můžete odeslat na
e-mailovou adresu dnyflorbalu@fbkot.cz do
6. 5. 2022. Pořádá Florbalový klub Orlicko-Třebovsko.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
1. a 8. května otevřeno. 18. května (Mezinárodní den muzeí) vstup do expozic i na výstavu volný.

KINO SVĚT
2/5 pondělí

NOTRE-DAME V PLAMENECH (FRANCIE) 2D
19:00
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže.
Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě
filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či
Sedm let v Tibetu. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy
katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny
17
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a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá – přímo
do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí
téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá
chladným. Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques Annaud se soustředí na věrohodné
zachycení boje s nekontrolovatelným živlem,
ale především upozorňuje na nezměrnou
odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez
jejich nasazení by nejznámější katedrála světa lehla popelem. Hrají: S. Labarthe, J. Laheurte, É. Navarre… Mládeži přístupno, drama,
titulky, 110 min. Vstupné: 120 Kč.
3/5 úterý

BIO SENIOR
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (ČESKO) 2D
17:00
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo
a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy
oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Hrají: Z.
Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba… Režie: Jan Svěrák. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie, 99 min. Vstupné: 60 Kč.

jící čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro
jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí
totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí,
že když bude moci v jeho městě nazkoušet
show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že
Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster
razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají
nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten
udělat opravdu cokoliv. Režie: G. Jennings.
Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 110 min. Vstupné: 120 Kč, děti do
15 let 100 Kč.
9/5 pondělí

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (USA) 3D
19:00
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru
šílenství filmový svět studia Marvel otevírá
brány do paralelních světů a dává do nich
nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se
do neznáma s Doctorem Strangem, který za
pomoci starých známých a nových spojenců
vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se
záhadným soupeřem. Hrají: B. Cumberbatch,
Ch. Ejifor, E. Olsenová… Režie: Sam Raimi.
Mládeži přístupno od 12 let, akční, dobrodružný, superhrdinský, mystery, český dabing, 127 min. Nutné zakoupit brýle na místě
za 20 Kč, které jsou dále přenosné a použitelné na další 3D filmy. Vstupné: 150 Kč.
11/5 středa

7/5 sobota

ZPÍVEJ 2 (USA) 2D
17:00
Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore
City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má
pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy
Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve
městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém
týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena,
citlivý gorilák Johnny nebo věčně provoku18

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
(SLOVENSKO/ČESKO) 2D
19:00
Pokud se hrdinům komedie Láska hory přenáší může něco pokazit, zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den
v horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy
jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký den
hroutí přímo před očima. Po pánské jízdě
předešlé noci je totiž nezvěstný ženich a stát
před oltářem sama je trochu trapné. Alex
nesedí v koutě a rozhodne se ženicha najít.
Někde přece být musí! Svůj pohled nabídne i její neurotická matka, přespříliš aktivní
otčím, jenž odhaluje zločin, který se nestal,
a také její biologický. Ten dělá, jakože nic,
přestože právě on viděl nezvěstného ženicha jako poslední. Chaos v horském hotelu,
kde se svatba měla odehrát, využívá instruktor lyžování a neodolatelný svůdník Petr.
S pomocí své kamarádky Kláry se pouští do
dobrodružné přípravy rande pro nejkrásnější ženu v hotelu. Jak říká slavný Murphyho
zákon: Usmějte se, zítřek bude horší. Hrají:
A. Fialová, M. Lambora, N. Germani… Režie:

J. Machala. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, romantický, 90 min. Vstupné: 120 Kč.
14/5 sobota

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
(BELGIE/FRANCIE) 2D
17:00
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého
adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh.
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.
To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná
překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě
čeká! Režie: B. Stassen. Mládeži přístupno,
animovaný, rodinný, dobrodružný, český dabing, 91 min. Vstupné: 120 Kč.
16/5 pondělí

ŽENY A ŽIVOT (ČESKO) 2D
19:00
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí
jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho
schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku,
fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi”, stejně
jako Eliščin vztah se samolibým populárním
sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec
vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich
dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr
s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože
problém jednoho je problémem všech. A tak
bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára
o Richarda a maminka s tatínkem o blaho
všech. Někdy pomůže náhoda, někdy pár
facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit
vztahové problémy s osobou, která s vámi
vztah vlastně vůbec nemá… Hrají: E. Burešová, P. Buchta, J. Lábus, J. Kohák… Režie:
P. Zahrádka. Mládeži přístupno, romantická
komedie. Vstupné: 130 Kč.
18/5 středa

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE
(ČESKO) 2D
19:00
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre
ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roku 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více než jen rockový koncert. Ke
svému výročí připravil bombastickou show
s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show,
kde se koncert potkal s kabaretem či operou.
Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a divákům tak Pražský výběr – Sympho-
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ny Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém hávu ze všech možných
úhlů a pohledů. Režie: M. Kocáb. Mládeži
přístupno, dokumentární, hudební, 95 min.
Vstupné: 120 Kč.
21/5 sobota

MŮJ SOUSED TOTORO (JAPONSKO) 2D
17:00
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na
venkov do strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco
malá Mei objevuje zákoutí přilehlého lesa.
Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem
a prožijí s nimi největší dobrodružství svého
života. Nadčasový film mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho v produkci studia
Ghibli s ohromující obrazotvorností vypráví
o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku. Mládeži přístupno, animovaný, český dabing, 86 min. Vstupné: 100 Kč.
23/5 pondělí

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
(FRANCIE) 2D
19:00
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu
provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny
ve Francii. A právě když se jim je podařilo
přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali,
že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za krkem.
Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu
skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet
let společného života. Začnou pro ně připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě,
a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod
svou střechou přivítat rodiče zeťáků Rachida,
Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz
slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější
události. Stačí k tomu už jen to, že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná víra. Nechte se
překvapit a hlavně pobavit. Hrají: Ch. Clavier,
Ch. Lauby, A. Abittan… Režie: P. de Chauveron. Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
český dabing, 98 min. Vstupné: 140 Kč.
24/5 úterý

BIO SENIOR
POSLEDNÍ ZÁVOD (ČESKO) 2D
17:00
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál.
Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak
se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Krko-

noše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař své
doby, vyhrával závody doma i v zahraničí.
Všestranný sportovec Emerich Rath se jako
jediný Němec zúčastňoval českých závodů,
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se proto dobře znali a setkali se i na startu významného
závodu v březnu roku 1913. Hrají: K. Hádek,
J. Bárdos, M. Adamczyk… Režie: T. Hodan.
Mládeži přístupno, drama, 100 min. Vstupné:
60 Kč.
25/5 středa

FILM ROKU (ŠPANĚLSKO) 2D
19:00
Penélope Cruz se představí jako slavná a excentrická režisérka, která dostala za úkol natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob.
Má neomezený rozpočet a velké umělecké
ambice, ovšem jejím největším úkolem bude
zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio
Banderas hraje roli slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martínez ztvární
přehnaně uměleckého charakterního herce.
Oba jsou už legendami, ale každý je úplně
jiný a rozhodně to nejsou kamarádi. Všichni
tři spolu vytváří filmovou sestavu snů s velkým talentem a s ještě větším egem. Kdo
z nich ale vydrží až do poslední klapky a do
premiéry? Pokud si někdo myslel, že filmaři
a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie Film roku jim dá za pravdu.
Penélope Cruz, Antonio Banderas i Oscar
Martínez si v ní dělají legraci sami ze sebe,
ze svých kolegů i celého filmového světa.
Režie: M. Cohn, G. Duprat. Mládeži přístupno
od 15 let, komedie, drama, titulky, 114 min.
Vstupné: 120 Kč.
28/5 sobota

ZLOUNI (USA)2D
17:00
Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst
jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle
psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali
dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit
si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou
party je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená hackerka, Žralok se
umí skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun,
který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi všeho druhu získali dojem, že
jsou nepolapitelní, jenže i pro ně nakonec
bude platit, že se tak dlouho chodí do sejfu
pro diamanty, až se zámek zacvakne. Konkrétně máme na mysli zámek na policejní
cele. I v téhle prekérní situaci má však pětice
zlounů štěstí v neštěstí. Do života jim vstoupí
profesor Marmaláda (morče a především klaďas tělem a duší), který má ambiciózní plán –
převychovat je na dobráky. Režie: P. Perifel.
Mládeži přístupno, animovaná komedie, čes-

ký dabing, 100 min. Vstupné: 130 Kč, děti do
15 let 110 Kč.
30/5 pondělí

TOP GUN: MAVERICK (USA) 2D
19:00
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se
už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve
strukturách amerického letectva, protože to
by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem
na průšvihy, což se s armádní kariérou taky
docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní,
možná ten úplně nejlepší, a proto dostane
nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů
z programu Top Gun, které má připravit na
úkol, jenž spadá do kategorie Mission Impossible. Kromě téhle bude muset Maverick
zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi.
Jedním z pilotů, které má připravit do akce,
je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho
kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se
neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho
syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick
za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý
z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá. Režie: J. Kosinski. Mládeži přístupno od 12 let, akční drama, český
dabing, 131 min. Vstupné: 140 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Pořádáte akci pro veřejnost? Pošlete
stručné informace (datum, název, čas,
místo, krátký popis akce, vstupné, web) na
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
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JIŘÍ MUSÍLEK BY MĚL V KVĚTNU OSMDESÁT
Dne 18. května 2022 uplyne právě 80 let
od data uvedeného v občanském průkaze
a v rodném listě. Těžko říci, čím byl v minulém životě, ale v tom, ve kterém jsme
ho znali, byl učitelem, hercem, recitátorem, moderátorem, novinářem, televizním redaktorem, poslancem Federálního
shromáždění ČSFR, zastupitelem města
a také městským kronikářem a kdovíčím
ještě. Proberme to podrobněji:
Jiří Musílek – učitel
Absolvent Pedagogického institutu v Pardubicích učil po celou svou 37 let dlouhou
pedagogickou kariéru na stejné škole, tzv.
„Července“, byť měla v různých dobách různé názvy. Nejoblíbenější předmět = zeměpis
(byl i okresním metodikem zeměpisu), další
aprobované předměty R, HV. ‚Přežil‘ čtyři ředitele: Adolfa Brkla, Libuši Šplíchalovou, Zdenu Ráčkovou a Mílu Zoubeleho. Jak sám říká,
učil rád a snažil se předat žákům co nejvíce
znalostí, pokud možno zábavnou formou.
„Doufám, že těch několik generací na mne
nevzpomíná ve zlém,“ říká Jiří Musílek.

svůj pořad ‚Setkání s…‘, ve kterém jsem si do
našeho studia zval osobnosti, např. kumštýře
různého zaměření z regionu a snažil se představit jejich práci, činnosti, postoje. Škoda, že
byl pořad utlumen, rád bych dál pokračoval,“
říkal u svých posledních kulatých narozenin
Jiří Musílek.
Jiří Musílek – publicista
„Od mikrofonu a televizní kamery není daleko k novinařině na papíře. Když mě po
zahájení vydávání ‚Českotřebovských novin‘
v roce 1996 redaktor Karel Kubišta oslovil, začal jsem pro tento tisk psát pravidelné fejetony. Jejich část pak vyšla samostatně v knižní
podobě s ilustracemi Pavla Langhanse v roce
1998 pod názvem Post scriptum…“

Jiří Musílek – komediant, moderátor…
Hned po vojně se zapojil do práce v Divadelním souboru Hýbl, sehrál desítky rolí.
Vzhledem k tomu, že inklinoval k humoru,
byly to z velké části role komediální, za životní roli považuje ztvárnění postavy doktora Galéna v inscenaci Čapkovy Bílé nemoci,
nastudované k 90. výročí založení DS Hýbl.
Z herecké činnosti logicky vyplynula činnost
konferenciéra. Jiří Musílek tak vystupoval na
jevišti v různých zábavných pořadech, uváděl koncerty, a to nejen vážné hudby, ale hudebních skupin (Medvědi, Poutníci a další).
Jeho specialitou bylo mluvené slovo. Snad
proto se objevil také v českotřebovském
městském studiu rozhlasu po drátě, které
bylo svého času zřízeno na zdejší radnici, kde
byl také městský uzel tohoto dnes již historického sdělovacího prostředku. Program byl
tehdy připravován ve spolupráci s Alenou
Hýblovou, Vladimírem Vaňkem, později také
prof. Josefem Slavíkem a technikem p. Vanišem. Řadu let také působil ve smíšeném pěveckém sboru Bendl.

Jiří Musílek – Jabkancový umělec
„Kolem Jabkancové pouti jsem se začal motat ještě v době, kdy pouť řídili ‚staří páni‘ Čeněk Hampl, Oldřich Bittl, Karel Tomeš, Marie
Skálová, Jarka Vařečková a další. Nebyl jsem
sám, ale se mnou i další divadelníci. Tenkrát
se moc nezkoušelo, o to bezprostřednější
byly předváděné scénky. – Dnes je to jiné,
vznikl Spolek od sv. Kateřiny, který povznesl Jabkancové poutě na nebývalou úroveň.
S tím souvisí i daleko pečlivější příprava ‚jabkancového‘ programu, která v řadě let ležela
z velké části na mých bedrech. Stal jsem se
jakýmsi ‚principálem jabkancových umělců‘.
Od jara jsem již vyhledával scénky, připravoval aktuální parodie na vybrané písničky,
i nová autorská programová čísla. Hned po
prázdninách v září pak začínají pravidelné
pondělní zkoušky v Chalupě u Kateřiny. Je to
ovšem kolektivní práce. Vytvořil se ustálený
kolektiv jabkancových umělců, ochotných
věnovat svůj volný čas k přípravě programu.
Všichni to dělají rádi a s jediným cílem – pobavit lidi. Po přehodnocení svých aktivit jsem
po 50. Jabkancové pouti předal principálské
žezlo Jiřímu Jirešovi. Přesto že žiju v úplně
jiné části města, přirostl mi ‚Kostelíček‘ a kolektiv zapálených lidí kolem Jabkancové
pouti k srdci a jsem rád, že jsem mohl svým
vkladem přispět k tomu, že pouť má nyní tak
velký ohlas, je to přece českotřebovská rarita.“

Jiří Musílek – externí redaktor OIK TV
Od rozhlasu není k televizi daleko. Městské televizní studio vzniklo v České Třebové
v souvislosti s rozvojem systému kabelové
televize, později se přeměnilo na regionální
televizní kanál OIK TV. Jiří Musílek spolupracoval s tímto médiem od roku 1994. Uváděl
publicistický pořad Třebovské minuty, který
byl zaměřen především na reportáže z kulturních akcí. Všichni se můžeme přesvědčit
o jeho poctivém přístupu ke zpracovávanému tématu, snažil se vždy komentovat pořad se znalostí věci, což poznáme především
v rozhovorech připravených zpovídaným
osobnostem „na míru“. „Práce v regionální
televizi mne velmi zajímá, setkávám se zde
se spoustou lidí, se zajímavými osobnostmi,“
říká Jiří Musílek. „Měl jsem po několik let také

Jiří Musílek – poslanec parlamentu, také
člen městského zastupitelstva a rady města
„Můj nástup do poslanecké lavice vznikl po
sametové revoluci jako rána z nebe díky mé
spolupráci s místním a okresním Občanským
fórem. Myslím, že to byla významná epizoda
mého života, která trvala dva a půl roku. Svou
práci jsem považoval za službu lidu. Tehdy
nebylo ve Federálním shromáždění žádné
velké politikaření, bylo více práce a také více
skromnosti. Nebyly takové prebendy jako
dnes, denně jsme jezdili metrem z ubytovny
na Opatově, dnes je to úplně jinak. Měl jsem
‚doma‘ poslanecké dny, pomáhal jsem občanům, jak to bylo možné, otevíral jsem dveře
na ministerstvech i pro vedení našeho města. Našel jsem zde mnoho přátel, především
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Jiří Musílek jako doktor Galén ve hře Bílá nemoc

v kulturním a sociálním výboru, jmenuju
např. Rudolfa Hrušínského, Jana Kačera, Pavla Dostála, Jiřího Dientsbiera st. i ml., Petra
Uhla, Danu Němcovou… Zdůrazňuji, že to
byl úplně jiný parlament, než ten současný.
Dnes už bych do Parlamentu rozhodně nešel.“ S odstupem let Jiří Musílek vzpomíná na
emotivní zážitek, který se dlouho žádnému
Třebovákovi nepoštěstí, na volbu Václava Havla prezidentem republiky ve Vladislavském
sále pražského Hradu…"
V českotřebovském městském zastupitelstvu
zasedal Jiří Musílek nepřetržitě od r. 1994,
tedy pět volebních období, z toho 12 let
v devítičlenné radě města. Vždy působil jako
nestraník, nikdy nebyl členem žádné politické strany. Každé volby byly pro Jiřího Musílka
také testem popularity a důvěryhodnosti:
dopadl vždy dobře, podle absolutního počtu
hlasů nebyl nikdy horší než osmý v pořadí.
Funkce radního a zastupitele přinesla pro Jiřího Musílka další zajímavou funkci: oddával
nové manželské páry a vítal nové občánky
města.
Jiří Musílek – kronikář města Česká Třebová
V této funkci vystřídal Marii Pechancovou
na podzim r. 2009. „Je to náročné, náročnější, než jsem si představoval, docela se v tom
plácám. Život v České Třebové je velmi bohatý, vše se snažím mapovat a popisovat. Město
vede kroniku ze zákona, sleduje se asi 20 kapitol, např. i počasí, ekonomická stránka, jubilea Třebováků, návštěvy města, partnerská
spolupráce. Kronika má také bohatou obrazovou přílohu. Držím se svého hesla ‚Kronikář
má o všem vědět něco a o něčem všechno.‘
Je to opravdu náročné a proto jsem se – také
vzhledem ke svému poněkud pošramocenému zdraví – rozhodl, že postupně omezím
své další aktivity a budu se věnovat právě
této kronikářské činnosti.“
Něco na závěr
„Přes to, že jsem prakticky po celý svůj život
působil veřejně v řadě oblastí, zůstal jsem
vždy obyčejným člověkem, nesnažil jsem se
ze svého postavení nic vytěžit. Jsem ‚notorický‘ optimista, snad až fatalista. S věkem jistě
měním své priority: první je zdraví, potom
veřejný život. Všechno, co jsem dělal, bych
dělat nemohl, kdybych neměl tolerantní
manželku. Zatímco já jsem bavil lidi, tak ona
se starala o rodinu…“
Podle vyprávění Jiřího Musílka sepsal Milan Mikolecký.
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Dne 17. května tomu
bude již 25 let, kdy
navždy odešel pan
Zdeněk Stárek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou celá rodina –
moc nám chybíš!

Dne 4. května 2022
uplyne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Jiří Svoboda.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomínají: Milada, manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 3. května 2022
uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Kučera.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 1. května 2022
uplyne 36 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, bratr a dědeček,
pan Ludvík Chadima.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: manželka, děti s rodinami,
vnoučata.

Dne 26. dubna 2022
uplynul 2. rok od tragického úmrtí mého syna,
bratra a vnuka Pavla
Hájka.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina

Dne 6. května 2022
uplyne 10 let od úmrtí
našeho bratra
a strýce, pana Stanislava Starého.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky
však zůstávají.
Dne 9. dubna 2022
uplynulo již 32 let, kdy
nás navždy opustil náš
drahý manžel a tatínek,
pan Stanislav Vencl.

S láskou stále vzpomínají manželka Ludmila
a děti Libor a Jana s rodinami.

Dne 19. dubna 2022
uplynul 1. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Stanislav Dobiáš.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina

Dne 12. dubna uplynulo
pět let od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka
a dědečka, pana Milana
Vorala z České Třebové.
Vzpomínají rodiny
Voralovi, Račkovi
a Renzovi.

Vzpomínají: Milada, Slávek a Jiří, sourozenci
s rodinami

Dne 8. května uplyne
2. rok od úmrtí našeho
milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Dalibora Salivara. Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 26. května 2022
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Seidl.
S láskou vzpomínáme
a děkujeme všem, kdo
si vzpomenou s námi.
Vzpomíná rodina
a přátelé

Dne 24. května 2022
uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka,
sestra a babička, paní
Marie Kulhavá.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Lucie, dcera s rodinou,
sourozenci s rodinami

Dne 6. května 2022
uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka
a babička, paní Dagmar
Bobelová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 16. května 2022
uplyne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše drahá
dcera, sestra, maminka,
babička a kamarádka,
paní Monika Šumná.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: děti a ostatní příbuzní.

Dne 23. května 2022
uplyne 4. smutný rok,
kdy nás náhle opustila
naše drahá dcera,
manželka, maminka,
sestra a vnučka, paní
Bc. Lucie Kolářová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná zarmoucená rodina.
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Dne 12. května 2022
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Ladislav Hýbl.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: syn Tomáš s rodinou

Dne 10. května 2022
uplyne 3. smutný rok od
úmrtí, kdy nás navždy
opustil pan Miroslav
Křeminský.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná: Lenka s rodinou.

Kdo v srdcích žije, ten
neumírá…
Dne 17. května 2022 uplyne
neuvěřitelných 10 let, co
nás navždy opustila naše
maminka, sestra, babička
a prababička, paní Žofie
Pirklová.
Děkujeme všem, kteří jí
společně s námi věnují
tichou vzpomínku.
S láskou v srdci stále
vzpomínají: Marta Jelínková, dcera, Alena a Dáša,
vnučky s rodinami, Sárinka, Karolínka, Davídek, Verunka, Anitka, pravnoučata, Růžena a Anna, sestry

Dne 31. května 2022
uplyne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý syn,
manžel, tatínek, bratr,
švagr, strýc a dědeček,
pan Miroslav Krása.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina

Dne 10. května 2022
to bude 10 let, co nás
opustil pan Jaroslav
Vaňous z Přívratu.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: manželka
a synové s rodinami.

Dne 29. května 2022
vzpomeneme 14. výročí
úmrtí pana Václava
Bartoše.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu
s námi tichou
vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje manželka a děti
s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten, kdo tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 31. května 2022
uplyne 3. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Jasanský.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 31. května 2022
uplyne 10 smutných let
od chvíle, kdy mě opustil můj manžel Pavel
Hřebíček.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Alena
s rodinou.

Letos je tomu 30 let, kdy zemřela naše maminka, paní Marie Vaňousová ze Lhotky –
vedoucí krejčovství.
Náš tatínek, pan Karel Vaňous by se letos
dožil 85 let.
Vzpomeňte prosím s námi
dcery Ilona a Ivana
vnoučata Michal, Alan, Lubor a Erika
pravnoučata Matěj, Daniela, Tomáš, Rozali
a Vili

Dne 8. května 2022
uplyne 25 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Brigita
Gregarová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

Dne 11. května 2022
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka,
maminka, babička,
prababička,
paní Bohumila
Slezáková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi

tichou vzpomínku.
Vzpomíná manžel a děti s rodinami.
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Dne 6. května vzpomínáme 7. výročí, kdy
nás opustila naše maminka
Margita Klaclová.
Dne 16. července vzpomínáme 31. výročí,
kdy nás opustil náš tatínek Bořík Klacl.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Jaroslava
a Vlasta a rodinami.

Dne 5. května 2022 uplyne 1. smutný rok
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Karel
Johanides.
Dne 18. května 2022 uplyne 1. smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustila paní
Božena Johanidesová.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány
na základě objednávky u Pohřební služby
městské společnosti Eko Bi, s. r. o. sídlící
na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky je 200 Kč.
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Dne 24. května 2022
uplyne 3. smutný rok od
úmrtí naší milované maminky, babičky, prababičky, paní Ludmily
Chlumecké. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte
ji společně s námi
tichou vzpomínku.

Dne 30. května 2022
uplyne 2. smutný rok
od úmrtí pana Zdeňka
Kučery.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

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

S láskou vzpomíná celá rodina.

Takhle si Tě pamatujeme… usměvavou, se
spoustou pochopení
a lásky.
Už dva dlouhé smutné
roky nám chybíš…
S láskou vzpomínáme,
a děkujeme všem, kdo
věnují tichou vzpomínku paní Ludmile
Rybákové.

Dne 28. května 2022 si
připomínáme 3. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan Vojtěch
Dobrovský.
Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 8. května 2022 si
společně vzpomeňme
na Emila Vydru, který
nás opustil již před
12 lety.
Děkujeme všem, kteří
mu spolu s námi věnují
tichou vzpomínku.
Stále na něj myslí manželka, dcera, syn,
sestra s rodinami a přátelé.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví, čím
byla maminka každému
z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo
ji nevzbudí, nikdy nám
nezazní její hlas.
5. května 2022 uplyne
rok, co nás navždy
opustila paní Jaroslava
Volfová.
S láskou vzpomínají Iva, Marek, Kristýna
a nejbližší příbuzní.

Dne 23. května 2022
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček,
pan Petr Homolka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: manželka,
syn s rodinou, dcera s rodinou

Dne 29. dubna 2022
oslavil 100. narozeniny
muzikant, sportovec
a skvělý člověk, pan
Oldřich Řehák.
Nikdy nezarmoutil,
až svým odchodem.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. května 2022
uplyne sedmý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná Dagmar
Pávková. Kdo jste ji
znali, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manžel Mirek,
dcery Dagmar a Petra s rodinami.

ZEMŘEL „BUNKROLOG“ OLDŘICH GREGAR
V sobotu 9. dubna zemřel ve svých 82 letech
českotřebovský projektant, stavbyvedoucí,
vojenský historik, pamětník a také pilný přispěvatel Českotřebovského zpravodaje, pan
Oldřich Gregar. V roce 1939 se do začínající
II. světové války na Farářství narodil a zájem
o tehdejší válku a vojenskou techniku jej celý
život neopustil.
Na stránkách Českotřebovského zpravodaje jsem dohledal 25 původních textů, které
pomohly osvětlit hodně z historie města
a regionu. Příspěvky již nikdy nebylo třeba
upravovat, byly aktuální a po předchozí domluvě pak byly vyřešeny doslova „na míru“.
Byl zdatným kreslířem, a proto své historické
články obvykle doplňoval dokonalými vlastnoručně nakreslenými obrázky. Byl i projektantem. Každý, kdo měl někdy v rukou plány
namalované jeho rukou, mi potvrdí, že na
výkresu nikdy nechyběl instalovaný černý
kocour, obvykle na střeše nebo na komíně.
Také na jeho úmrtním oznámení tento kocour nechybí.
Sepsal také své Paměti z mládí, ve kterých
se zejména věnuje závěrečné fázi II. světové

války a době po ní, ze které měl tolik vzpomínek. Publikovány byly jen z malé části. Oldřichu Gregarovi se ne náhodou také říkalo
„bunkrolog“, protože stavba opevnění jej
skutečně fascinovala a věděl k tomu tolik podrobností, jako nikdo jiný. Také jej fascinovaly osobnosti tehdejší doby, vlastně hrdinové.
Uveďme např. osobnost českotřebovského
učitele Františka Vrbického, o kterém jsme se
hodně dozvěděli právě až od Oldřicha Gregara. Málokdo z nás Třebováků věděl, že tento
hodný učitel základní školy měl tolik odvahy
při ničení vojenské techniky v době vyklízení pohraničí díky podepsané Mnichovské
dohodě. Věřím, že se najde více lidí, kteří
správně zhodnotí přínos Oldřicha Gregara
pro historii města i doby, kterou popisoval.
Nevyhýbal se žádným ožehavým tématům
zejména z oblasti železničního stavitelství
v naší oblasti. Na řadě staveb také spolupracoval. Naposledy např. obhajoval potřebu
instalace protihlukových stěn při chystané
rekonstrukci uzlu.
Oldřich Gregar bude Třebovákům chybět, zejména pak obci evangelické církve. Jeho roz-

vážné vyprávění si budu trvale pamatovat,
je dobře, že je máme zachyceno i na videu.
I díky tomu zůstane Oldřich Gregar stále živý
a budeme si jej rádi připomínat jako člověka,
který dokázal mnohého potěšit a nikdy nikomu neublížil. Čest jeho památce!
Milan Mikolecký
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ÚMRTÍ
František Dvořák, 75 let, Třebovice
Mgr. Ladislav Houser, 74 let, Česká Třebová
Leopold Doleček, 86 let, Česká Třebová
Drahuška Applová, 89 let, Česká Třebová
Miroslav Rejman, 74 let, Česká Třebová
Jaroslava Farkačová, 76 let, Česká Třebová
Jiří Tošovský, 88 let, Česká Třebová
Jaroslav Bouz, 72 let, Česká Třebová
Oldřich Gregar, 82 let, Česká Třebová
Petr Starý, 74 let, Česká Třebová
Jan Šimůnek, 39 let, Česká Třebová
Emilie Bartošová, 99 let, Česká Třebová
Jaroslav Puc, 75 let, Česká Třebová
Marie Švancarová, 75 let, Česká Třebová
Vzpomínáme.

BURZA PRÁCE PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Organizace zabývající se problematiku zaměstnání osob se zdravotním postižením
představí v Ústí nad Orlicí opět své služby.
Především zaměstnavatelé vám zde poskytnou podrobné informace o pracovních
místech a pracovních podmínkách. Ostatní
organizace nabídnou poradenství a pomoc
všem, kterým jejich zdravotní omezení brání
najít vhodné zaměstnání.
Přehlídka proběhne dne 20. 5. 2022 od
8:30 do 11:00 hodin v prostorách Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 1394.
Kontaktní osoba:
Jaroslava Rollerová, poradce pro OZP
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Ústí
nad Orlicí, 17. listopadu 1394
T: 950 172 441
E: jaroslava.rollerova@uradprace.cz

SLUŽBY AUDIOHELPU
V České Třebové budeme v roce 2022 služby
sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 10. 5., 14. 6. 2022
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou
8:00–11:00 hodin v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–14:45
v bufetu (po předchozí domluvě dle aktuálních opatření)
c) v nutných případech po předchozí domluvě návštěva klientů i v domácím prostředí
Více informací o Audiohelpu z. s. na e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
Facebook: Audiohelp z.s.
Zuzana Svobodová

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – KVĚTEN 2022
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
30. 4.–1. 5. 2022 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 253, tel. 720 699 489
7.–8. 5. 2022 MDDr. Orošnjaková Hana, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
14.–15. 5. 2022 MUDr. Podgorný Radim, Vysoké Mýto, gen. Závady 116, tel. 465 423 957
21.–22. 5. 2022 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310
28.–29. 5. 2022 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127

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.

ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ A BOŽÍ HUMOR
Ježíš jim řekl: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém
Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli
k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje,
co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak,
jak jste ho viděli odcházet.“ 				
Skutky apoštolů 1, 7-11
Na čtvrtek 26. května letos vychází svátek Oslavení nebo také Nanebevstoupení Páně. Je to
svátek pohyblivý, protože jeho datum se mění podle toho, jak vyjdou Velikonoce. Ale jelikož
se slaví 40. den po Velikonocích, vychází vždy na čtvrtek. Ten je v našem prostředí všedním
dnem, takže si mnozí lidé tohoto svátku ani nevšimnou, ale poselství, které nese, je i dnes
důležité. Podle svědectví evangelisty Lukáše se vzkříšený Ježíš Kristus po čtyřicet dnů zjevoval svým učedníkům. Ti se ho při posledním setkání ptají na čas obnovení království pro
Izrael, možná podobně jako se my dnes ptáme: Kdy už konečně ve světě zavládne mír? Znát
čas a lhůtu však není naše věc. Zaslíbením a úkolem, kterého se dostává Kristovým učedníkům tehdy i dnes, je něco jiného: je to ujištění, že dostaneme sílu Ducha, abychom byli
Kristovými svědky, abychom byli slovem i životem svědky jeho pravdy a lásky, počínajíce tím
místem, kde se právě nacházíme. Seslání Ducha svatého si budeme připomínat 50 dnů po
Velikonocích na Hod Boží svatodušní, ale svátek Oslavení Páně nám připomíná také jednu
velice důležitou skutečnost. To nebe, do kterého vzkříšený Pán Ježíš vystoupil, není nějaké
místo ve vzdáleném kosmu, ale právě naopak – je to Boží blízkost, jejímž znamením je i na jiných místech v Bibli právě oblak. Oslavený Boží Syn a náš lidský bratr Ježíš Kristus od té chvíle
už nebude přítomen jen na jednom konkrétním místě v Palestině, ale je a bude nám stejně
blízko kdekoli na světě.
A teď ještě k tomu Božímu humoru, který za tím vyprávěním cítím. Učedníci hledí k nebi a tu
se vedle nich objeví dva muži v bílém rouchu, které nám opět naznačuje poslání od Boha.
Ano, jsou to andělé, Boží poslové, a jejich úkolem vlastně není nic jiného než ty stojící trochu
popostrčit, uvést do pohybu směrem k tomu, co jim bylo zaslíbeno a co je a bude jejich úkolem: „Co tu stojíte a koukáte Pánu Bohu do oken? O Ježíše nemějte strach, ten znovu ve svůj
čas přijde, ale teď je řada na vás. V síle jeho Ducha naplňte poslání, které vám dal!“
Jakkoli byla, je a bude situace ve světě někdy opravdu hodně těžká, stále trvá čas Boží milosti
a s ním i naše poslání: svědčit o Boží lásce, jak se nás dotkla v Pánu Ježíši Kristu. Posilu Ducha
svatého vám k tomu přeje
Štěpán Klásek, husitský farář

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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DOMOV PRO SENIORY
ÚSMĚV DO SCHRÁNKY
V březnu nás mile překvapila obálka plná
pohlednic adresovaná seniorům našeho Domova. Tyto pohlednice byly odeslány v rámci
projektu „Úsměv do schránky“. Projekt odstartoval před dvěma lety a měl za cíl potěšit
seniory v Domovech v době, kdy byly plošně
uzavírány pro návštěvy, kvůli nebezpečí šíření covidu.
Velmi mě těší, že projekt je stále živý a že
se do něj lidé zapojují. Děkujeme jménem
seniorů za krásné překvapení a úsměv do
schránky.

SKALICKÝ A ZOUBEK
Konečně, po dlouhé době, mohla být obnovena hudební vystoupení pánů Skalického a Zoubka před živým publikem. Senioři
se sešli 21. 3. v kapli Domova, aby se s nimi
osobně přivítali a užili si oblíbené písničky.
Další vystoupení, tentokrát čarodějnické,
proběhne koncem dubna. Snad nám jej nepříznivé okolnosti nepřekazí. Už se na vás
moc těšíme!

KOHOUT – PŘÍBĚHY
Každé čtvrtletí vychází v Domově pro seniory časopis Kohout. Uživatelé se mohou dočíst
o událostech a akcích v Domově, které proběhly v uplynulých třech měsících, kdo bude
mít v blízké době narozeniny, zajímavosti
vztahující se k nadcházejícímu ročnímu období a rozhovor s osobami, které spolupracují s Domovem pro seniory. Přílohou časopisu
jsou pak příběhy uživatel Domova. V těchto
příbězích vyprávějí seniorky o zážitcích ze života, na které rády vzpomínají. Podmínkou je
zachování anonymity, uživatelky si většinou
nepřejí, aby se kdokoli dozvěděl, kdo příběh
vypravuje. Tato přání samozřejmě bez výhrad
respektujeme. V březnu uživatelky zavzpomínaly na zážitky spojené s jarem a Velikonocemi a prostřednictvím časopisu Kohout
dovolily i ostatním nahlédnout za oponu
všedních dní, zavzpomínat si společně s autorkami příběhů na ty „staré dobré časy“.
Časopis Kohout je našim uživatelům k dispozici v tištěné podobě na stolcích v kulturních
místnostech, nebo v bufetu. Ostatní si ho
mohou přečíst na webových stránkách Domova www.ssct.cz.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

INZERCE
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PROGRAM ROSY NA KVĚTEN:
26. 5. Zahradní slavnost od 15:00 hod.
Kurz arteterapie pro ženy – 13.–15. 5. 2022
Téma čtvrtečních dílen (v sudé týdny):
Dárky vlastní výroby:
5. 5. Svátky máme s mámou, tátou – přání
od nejmenších – strom lásky – otisky prstů,
navlékání korálků, tvoření z drátků – šperky
pro maminky, babičky, strom štěstí, zdobení
lahví – motání provázků a drátků
Nevyhazujte - spolu to opravíme:
19. 5. opravy + šijeme jehelníčky, peřinky pro
panenky, „stahovací“ batůžky pro děti
Ženský kruh pro mamky a dcery 6. 5., 3. 6. od
16:30 hod., přihlášení na 774 263 686
Mužský kruh (v Rybníku u ohně či za deště
v maringotce), přihlášení na 732 848 099

ROSA RODINNÉ CENTRUM

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2022

Po

8:30–12:00
12:00–15:30
15:30–17:00
17:30–19:30
17:30–19:30

Herna pro rodiče s dětmi
Volná herna*
Keramika pro děti a rodiče, sudý týden, rcrosact@seznam.cz
Keramika pro dospělé, sudý týden
Prožitkové tvoření pro dospělé, lichý týden, 737 961 723

Út

8:30–12:00
12:00–17:30
17:30–19:15

KLUB Rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců, 608 034 323
Volná herna*
KLUB pro těhotné ženy / Kurz předporodní přípravy, 703 362 303

St

8:30–12:00
12:00–15:00
15:00–18:00
18:00–19:30

Herna pro rodiče s dětmi
Volná herna*
Komunitní setkání UA + ČR
Amapola Dance Company, lektorka Eva Hüblová

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

Klub pro rodiče a miminka od 4 měsíců, 703 362 303
Volná herna*
Dárky vlastní výroby /
Nevyhazujte – spolu to opravíme – sudý týden, 733 713 787
Acrojoga s hlídáním dětí – přihlášení na 608 034 323

8:30–12:00
12:00–15:30

Herna pro rodiče s dětmi, multismyslový prostor
Volná herna*

Čt

Ženský kruh každou třetí neděli, přihlášení
na 724 663 778.

Pá
DAGMAR KŘÍŽOVÁ,
ÚČETNÍ A DOBROVOLNICE

Do Rosy jsem začala chodit v roce 2004 se
synem a později i s dcerou. V roce 2006 jsem
byla oslovena předsedkyní Markétou Bělkovou, zda bych nepřevzala účetnictví, a to
dělám až do teď. Začínala jsem v Rose jako
dobrovolník s vedením výtvarných dílen, pak
se přidaly v roce 2008 nocovačky pro maminky s dětmi a o rok později keramika pro děti
od 3 let a keramika pro dospělé. Tu jsem v r.
2011 předala Kátě Hondlové. Postupně se
Rosa začínala měnit z čistě dobrovolníky vedené organizace na profesionálněji vedenou
organizaci se zaměstnanci. A to postupně od
r. 2008, kdy jsme zjistili první možnost žádosti o dotace z PK. V té době také vznikl projekt
Rodičem doopravdy, který stále vylepšujeme. Od r. 2011 na něj žádáme dotaci z programu Rodina na MPSV každoročně. Pouze
jednou za tu dobu jsme podpořeni nebyli.
Momentálně pomáhám dobrovolně při nocovačkách, bazárku a potravinové pomoci.
I když máme zaměstnance, hodně hodin je
dobrovolných, jelikož by se chod centra nedal jinak finančně zvládnout. Některé členky
jsou zde mnoho let, některé kratší dobu a každá si zde nalézá to své. Vznikají nové vazby
a přátelství. Také svépomocné skupiny a sdílení, kde každý řeší podobné věci různými
způsoby…, to člověka obohacuje a inspiruje.
Rosa je zkrátka srdeční záležitost.
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VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ!
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

* rezervace předem
KATEŘINA HONDLOVÁ, VEDENÍ KERAMIKY, ÚKLID

Do Rosy jsem začala chodit ihned po otevření v r. 2003 s tehdy roční dcerou Veronikou.
Po přistěhování jsem zde nikoho neznala
a dcera si neměla s kým hrát. V Rose bylo
příležitostí se seznámit spousta. Tenkrát
jsme měly rozdělené služby na dny, já měla
středy a ostatní maminky ostatní dny. Služby
obnášely také úklid a zodpovědnost za prostor a byly dobrovolnické. Kdo měl službu,
za hernu neplatil. Toto pravidlo platí dodnes.
Také jsem v Rose pekla jako členka dorty na
narozeninové oslavy. Po roční přestávce jsem
opět v r. 2008 znovu do Rosy začala pravidelně chodit již s druhou dcerou Kájou. Od Dáši
Křížové jsem převzala keramický kroužek
a časem také úklid. S Pavlou Jansovou a Dášou K. jsme začaly pořádat nocovačky pro
děti bez přítomnosti rodičů (ti tak mohou věnovat čas sobě a děti mají dobrodružné přespání v Rose s kamarády). Dětem dodnes na
nocovačkách zajišťujeme tvořivý program,
stravu bohatou na čerstvou zeleninu a ovoce, večeři i snídani a pitný režim. Nocovačky
jsou stále oblíbené a dnes je pomáhají programově organizovat mé dvě dcery. Rosa je
ideálním místem, kde děti „rostou“ dle svých
potřeb… mohou se zapojovat do různých

programů od narození až po dospělost jako
má starší dcera. Mohou spolupřipravovat
dílny pro menší děti. A také je poznat, že po
navštěvování Rosy nemají takový problém se
začleněním do jiných kolektivů a respektováním pravidel, vzájemných odlišností a vyjadřováním svých potřeb. I s dospělou i s dospívající dcerou stále nalézáme prostor, jak se
v Rose zapojit a realizovat.
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ČESKOTŘEBOVSKÉ GYMNÁZIUM POMÁHÁ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
KOUZELNÁ CESTA DO BRADAVIC
Přijď si projít trasu s úkoly a přesvědč se, zda
dobře znáš Harryho Pottera. Stezka bude
označená od 30. 4. do 8. 5. 2022 v parku Javorka. S sebou si vezměte tužku a vytištěný
kvíz. Kvíz bude ke stažení na našich webových stránkách https://ddmkamarad.eu/
nebo k vyzvednutí v kanceláři DDM Kamarád.

DEN DĚTÍ – POHÁDKOVÁ JAVORKA
Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, připravuje pro děti Den dětí. Akce se bude
konat ve středu 1. 6. 2022 v čase 15:30–17:30
(v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek
trasy bude „u hříbku“. Vstupné 30 Kč (děti do
3 let 15 Kč, doprovod zdarma). V případě deštivého počasí se akce ruší.

BESÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá v pondělí 30. 5. 2022 besídku zájmových kroužků. Besídka se bude konat v Malé scéně od
16:00 hodin. Představí se děti z tanečních,
hudebních a pohybových kroužků. Ve vestibulu můžete zhlédnout výstavku výrobků
dětí z výtvarných kroužků. Pohoštění si pro
vás připraví děti z kroužku MasterChef. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři DDM
od 9. 5. 2022 nebo v den konání od 15:00 do
16:00 hodin. Vstupné je 20 Kč/osoba, děti do
3 let zdarma bez nároku na místo.

https://www.youtube.com/watch?v=57OYpcDoWEo
Na Gymnáziu Česká Třebová se v pátek 25. dubna 2022 konal charitativní projektový den
na pomoc Ukrajině. Studenti i učitelé měli možnost zažít zábavu, poučit se a zároveň udělat
dobrý skutek. Nechyběly výtvarné či sportovní aktivity, přednášky a v neposlední řadě ani
hosté jako reportér Erik Knajfl, redaktor České televize Luboš Rosí nebo starostka města Česká
Třebová Magdaléna Peterková. Hlavním cílem bylo vybrat peníze na pomoc Ukrajině, kam
nakonec poputuje 47 669 korun.
Studenti se v průběhu dne mohli zúčastnit geograficko-historického povídání pod vedením
učitele dějepisu Jana Wątroby, workshopu o předsudcích s Petrem Kadlecem, lekci o psychohygieně připravil školní psycholog Jakub Pisklák. O dezinformacích a fake news se studenty
diskutoval jeden ze členů spolku Zvol si info Honza Bořil. Stejné téma zvolil také redaktor
České televize Luboš Rosí, který se do školy připojil online z Prahy. Hned potom se škola propojila s reportérem České televize Erikem Knajflem, který v tu chvíli společně s hejtmanem
Pardubického kraje Martinem Netolickým mířil přímo na Ukrajinu.
Studenti si mohli přijít zahrát šachy, poker, skořápky, AZ-kvíz nebo také poměřit své síly
v páce či skládání Rubikovy kostky s „mistry“ v oboru a za každou prohru či výhru věnovat
symbolickou částku. Ve dvou třídách byly zrealizovány výtvarné dílničky, v nichž studenti
zdobili dřevěná srdíčka věnovaná firmou Laser Dekor, vyráběli záložky či náramky v barvách
ukrajinské vlajky.
Škola ale žila i jinde, na hřišti gymnázia probíhal charitativní běh, v tělocvičně zase měli studenti možnost vyzkoušet svou fyzickou zdatnost ve šplhu na tyči a na laně.
Odpočinout si návštěvníci mohli v improvizované kavárně, která nabídla pohoštění vyrobené
studenty či věnované sponzory. Poděkování tedy patří jak šikovným studentům, tak cukrárnám Lucerna, Café Depo, Sázava, Lahůdky na Starém náměstí.
Emma Kameníková, Zuzana Mazurová a Zuzana Stráníková

Další fotografie si můžete prohlédnout na školním webu: http://www.gymnct.cz/galerie/
projektovy-den-ukrajina-2000

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Albert Einstein řekl: „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly
ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“
V naší MŠ považujeme knihy za samozřejmost, za každodenní součást života dětí.
V březnu, kdy mají knihy svátek, jim věnujeme zvýšenou pozornost.
Každá třída se v rámci měsíce knihy setká s doprovodným programem Městské knihovny –
„Naše kamarádky včely“ a „K velikonocům patří kohoutek a slepička“. Starší třídy navštíví
knihovnu, ty mladší navštíví knihovnice ve školce. Naše spolupráce s Městskou knihovnou
trvá dlouhé roky a velmi nás to všechny obohacuje.
Třída Veverek navštívila knihkupectví Kosmas, kde si děti vybraly několik dětských pohádkových knih a samy si je u pultu i zaplatily.
Děti si po celý týden nosily své oblíbené knížky z domova, ze kterých si s paní učitelkou četly,
a vyprávěly si, jak se s knihou zachází. Také si svoji obrázkovou knihu vyrobily a naplnily ji obrázky. Tečkou byla návštěva paní Dany Vytečkové, která naše děti v rámci projektového dne –
„Knihařské dílničky“, názorně seznámila s tím, jak je dlouhá cesta k tomu, než kniha vznikne.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zapsanému spolku Senioři České
republiky místní organizace v České Třebové,
jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a jejím
ochotným svěřenkyním a svěřencům za zajištění 650 ks perníčků, které byly použity na
velikonoční výstavě pro zdobení dětmi z mateřských a základních škol.
Také děkujeme ZŠ Habrmanova Česká Třebová za propůjčení kuchyně.
Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

Připravujeme
Den otevřených dveří v DDM – sobota
18. 6. 2022 v čase 14:30–17:30 hodin
Týden sportu – 13. 6. a 14. 6. 2022 – sportování v MŠ, 15. 6. 2022 vyhlášení
Vernisáž výtvarných kurzů Univerzity třetího
věku – středa 1. 6. 2022 v 17:00 ve výstavní
síni v Kulturním centru. Výstava potrvá do
7. 6. 2022.

VELIKONOCE V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Když jaro zaťuká, všechno ožívá, roste, kvete a přichází první svátek jara – Velikonoce.
S našimi dětmi tyto lidové, velikonoční tradice uctíváme, protože patří ke kulturnímu dědictví
národa. Právě zájem o tradice a lidovou kulturu by měl být vzbuzován již u dětí předškolního
věku.
V naší škole si s dětmi o svátcích jara vyprávíme, děti vědí, proč se Velikonoce slaví, jak se
jmenují dny před Velikonocemi, k čemu se používá pomlázka, jak se plete pomlázka, učíme
se koledy, barvíme a zdobíme vajíčka, pečeme s dětmi beránka, sejeme semínka, zdobíme
třídu a celou mateřskou školu.
Také jsme vystavovaly výkresy a výrobky dětí v Kulturním centru na tradiční Velikonoční výstavě, kterou pořádá Město Česká Třebová. Třída Veverek a Ježečků si v KC vyzdobila perníky
cukrovou polevou a vyrobila a nazdobila ptáčky. Tímto děkujeme DDM, který nás každoročně
na tyto akce zve.
Příjemným osvěžením byla návštěva pracovnic z českotřebovské knihovny s programem Kohoutek a slepička. V nápaditě zpracovaném pásmu, plném pohádek, písniček a vyprávění, se
děti dozvěděly vše, co k jaru a Velikonocům patří.
Před budovou školy na svá pestrá vajíčka čeká Vajíčkovník, kde si děti se svými rodiči mohou
pověsit malovaná vajíčka. Přejeme všem barevné a klidné svátky jara.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště
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SPOLUPRÁCE MEZI MŠ A ZŠ
V době uzavření škol a školek nabídly učitelky z MŠ U Stadionu dětem a jejich rodičům
zábavné i naučné tvořivé stezky s úkoly, které
připevnily na plot u MŠ U Stadionu.
Protože se nesl dobrý ohlas nejen od našich
rodičů, ale i od jiných kolemjdoucích lidí, rozhodli jsme se v nich pokračovat i letos. Protože život přinesl zase jiné těžké situace – válku
na Ukrajině a příchod dětí do ČR i do škol
a školek v České Třebové, připravily učitelky
MŠ U Stadionu tuto stezku také pro ně. U nás
v MŠ máme 2 děti, v ZŠ je dětí z Ukrajiny několik, takže texty úkolů jsou česky i v azbuce.
Spolupráci se ZŠ Ústecká praktikujeme již
mnoho let.
Tato stezka je umístěna na plot u ZŠ Ústecká před budovou 1. stupně (u přechodu pro
chodce se semaforem). Jarní stezku si můžete vyzkoušet také na plotě ZŠ Habrmanova
a ZŠ Nádražní.
Vydejte se tedy na „Jarní procházku“ a nechte děti plnit jarní úkoly venku.
Hodně radosti a krásných dnů v míru Vám
přejí učitelky z MŠ U Stadionu.
Diana Kubešová

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉMU ÚŘADU
A MĚSTSKÉ POLICII
V rámci poznávání České Třebové se naše
nejmenší děti z MŠ U Stadionu vydaly na návštěvu městské policie a radnice.
Milé setkání vedení města s dětmi vykouzlilo
úsměvy na tvářích všech zúčastněných, příjemnou atmosféru a zajímavé zpestření výuky a doufáme, že i pracovního dne. I přesto,
že děti s rozzářenýma očima prošly celou budovou a odnášely si hezké dárky, nejvíce se
jim zalíbil konferenční sál a přátelské přijetí
od paní starostky a pana místostarosty.
Protože jsou u nás samé hodné děti, nikdo se
návštěvy na policejní stanici nebál. Policejní profesionálové se nenechali všetečnými
otázkami zvídavých posluchačů vyvést z rovnováhy a za odměnu dětem ukázali výbavu
policejního opasku a vyprávěli zajímavosti
z policejní práce.
Obě prohlídky jsme zakončili předáním
drobných dárečků vyrobených dětmi.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, že si udělali chvilku času a potěšili
naše drobečky vlídným přijetím.
Medvídci a Sluníčka z MŠ U Stadionu a jejich učitelky

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova
ulice, hledá učitele/učitelku 1. stupně. Nástup
možný v září 2022 na plný úvazek. Podmínkou
je splnění kvalifikačních předpokladů. Nabídky životopisů prosím posílejte na e-mailovou
adresu reditel@zs-habrmanova.cz.

MČR 2022

ATLETI A ATLETKY AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ
MEZI NEJLEPŠÍMI NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Hostitelem domácího republikového šampionátu v přespolním běhu mládežnických kategorií byl Slavkov u Brna. Na rozdíl od loňského roku, kdy jsme na mistrovství vyslali pouze
6 děvčat, byla naše účast letos rekordní. Poslední březnovou sobotu se v šesti mistrovských
a dvou veřejných kategoriích pro přípravky představilo 16 našich atletů.
Trať byla vytyčena v krásném prostředí zámeckého parku na kilometrovém okruhu s mírným
převýšením, množstvím zatáček a také čtyřmi umělými překážkami z klád. Povrch trati byl
dost neobvyklý – písčité cesty posypané jemnou kamennou drtí. Počasí bylo velmi příjemné
a slunečné, až skoro letní.
Ve vloženém závodě přípravek startovaly na trati 1 km nejdříve dívky. Zde nastoupila Kristýna
Simonová a Anna Kubátová a obě si vedly velmi dobře. Kristýna doběhla na 6. místě a Anna
na 16. místě. Startovalo 30 děvčat. V kategorii chlapců nám velkou radost udělal Radim Kouba, který doběhl na 2. místě a zaostal za vítězem o pouhé 4 vteřiny.
S napětím jsme očekávali start kategorie mladších žákyň na trati 2 kilometry. Zde jsme měli
4 závodnice a největší naděje na přední umístění. A předpoklady se potvrdily. Tereza Dejdarová doběhla při své premiéře na krosovém šampionátu na skvělém 5. místě a do první desítky
se prosadila ještě Elen Koubová na výborném 9. místě. Dobře si vedly i Agáta Nela Preislerová
klasifikovaná na 28. místě a Karolína Cviková na 54. místě doběhla v polovině startovního
pole.
Mladší žáci běželi stejnou trať jako děvčata. Naši dva zástupci tak úspěšní jako děvčata nebyli.
Luboš Řehák doběhl na 29. místě a Dominik Rybička na 68. místě. Nutno poznamenat, že
Dominik absolvoval závod s dlahou na ruce.
V kategoriích žactva a dorostu je velmi těžké se prosadit alespoň do top 20. To vyžaduje již
běžeckou specializaci. O to zajímavější a napínavější jsou velmi vyrovnané souboje v cílové
rovince. Většina našich závodníků startovala na mistrovském krosu poprvé. Běžet v tak početném startovním poli a s tak velkou konkurencí ještě nezažili a byly to pro ně cenné zkušenosti.
Všichni zasluhují pochvalu za snahu a dobrou reprezentaci oddílu.
Týden před českým šampionátem se uskutečnilo první kolo Krajského přeboru družstev mladšího žactva Pardubického kraje. Odstartovalo přespolním během ve Vysokém Mýtě. V sobotu
19. března se na start 1,2 km dlouhého závodu postavilo 109 mladších žákyň a 110 mladších
žáků.
Náš tým tvořilo družstvo děvčat ve složení Tereza Dejdarová, Elen Koubová, Agáta Nela Prei
slerová, Karolína Cviková, Kristýna Simonová, Žaneta Rybková, Anička Kubátová, Linda Trávníčková, Amálie Kubátová. Družstvo chlapců nastoupilo ve složení Luboš Řehák, Dominik Rybička, Vojtěch Mančál, Radim Kouba, Daniel Simon, Matyáš Brettler, Radek Mňuk.
Naši atleti startovali nasazení do 6 běhů (3 běhy dívek, 3 chlapců). Pět nejlepších umístění se
sčítalo. Oba dva týmy se s tratí vypořádaly velmi pěkně a dobře si rozložily síly.
V celkovém hodnocení dívek jsme si z Vysokého Mýta odvezly 1. místo o jeden bod před Svitavami. Krásné 1. místo patřilo i chlapcům, kteří porazili druhou Dlouhou Třebovou o 35 bodů.
Tereza Dejdarová se stala absolutní vítězkou mladších žákyň. Nejlepším našim mladším žákem byl v cíli Luboš Řehák. Patřilo mu pěkné 5. místo.
Našim atletům gratulujeme a držíme jim pěsti do právě startující sezóny.
Trenéři Pavla Horáčková, Jana Jiroušková, Aleš Stránský AK ISCAREX Česká Třebová
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TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ – MLÁDEŽNICKÝ HOKEJOVÝ ODDÍL
ZHODNOCENÍ UPLYNULÉ HOKEJOVÉ SEZÓNY 2021/2022

1. MÍSTO NA TURNAJI V BELGII
Hráči ročníku 2011 českotřebovské Lokomotivy se ve dnech 9.–10. 4. 2022 zúčastnili mezinárodního hokejové turnaje
v belgickém Mechelenu.
Tým v sestavě Michal Snítilý – Dominik Langer, Jan Vavřina, Šimon Novotný, Zdeněk
Najman, Šimon Kalousek, Jan Mikulecký, Štěpán Teplý, Matěj Jansa, Eliáš Fečko a Matěj
Fečko, vedený trenéry Emilem Fečko, Jiřím
Tölgem a Liborem Teplým, překvapivě turnaj
vyhrál. Kluci uspěli v konkurenci německých
extraligových týmů, několika týmů z Belgie
a Nizozemí.
V prvním utkání s německým týmem Maddogs Mannheim zvítězili kluci 4:0. Dalším
utkání bylo velice vyhrocené ze strany německého týmu Young Roosters Iserlohn, kluci podlehli 3:1. Holandský tým Zoetermeer
Panters porazili 5:1. Pak přišla výhra nad
belgickým týmem z Antverp Phantoms 9:0.
První den turnaje jsme ukončili s domácími
Coldpay Sharks výhrou 7:0.
Druhý den turnaje se utkali s holandským
týmem Smoke Eaters a opět se podařilo zvítězit hladce 8:0. Poslední utkání ve skupině
s kvalitním holandským týmem z Haagu bylo
těžké, ale podařilo se nám nakonec vydřít výhru 2:0. Druhé místo v tabulce nám tedy zajistilo finálovou účast a odvetu s německým
týmem Young Roosters Iserlohn. Velká chuť
kluků zvítězit a náklonnost publika je hnala
k nejlepšímu výkonu této sezóny. Utkání po
stavu 2:2 musely rozhodnout samostatné
nájezdy, ve kterých zvítězil náš tým 2:1. Odměnou pak klukům byla státní hymna a zlaté
medaile za první místo na tomto mezinárodním turnaji. Moc děkujeme klukům za
reprezentaci našeho klubu a našeho města
v zahraničí.
Stanislav Ruda, předseda mládežnického hokejového
oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Uzávěrka příštího čísla je 14. 5. 2022.
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Letošní sezóna byla pro náš hokejový klub poměrně úspěšná, ale zároveň i náročná. Sportovně začala v srpnu, ale příprava na sezónu začíná hned po skončení té předchozí. Vzhledem k době covidové to bylo o to složitější. Během sezóny se měnila pravidla účasti hráčů.
Odkládala se utkání a formát soutěží byl na organizaci ještě složitější než kdykoliv předtím.
Musím však pochválit celý organizační tým oddílu, který během celé sezóny pracoval naprosto úžasně a dovedl si s nastolenými problémy poradit. Po roční nucené pauze bylo náročné
se dostat do běžného režimu. Motivovat děti a jejich rodiče k tomu, že má smysl tento sport
provozovat. Jsem rád, že se nám to podařilo. K lednímu hokeji se podařilo přilákat spoustu
nových tváří prostřednictvím školičky bruslení. Dále jsme navázali spolupráci s DDM v Ústí
nad Orlicí, kde jsme organizovali též školičku bruslení. Osm týmů hrálo své soutěže. A vůbec
jsme si v nich nevedli špatně. Žáci i junioři postoupili do nadstavbových skupin soutěží, kde
se potkali s velice kvalitními soupeři z různých koutů republiky. V těchto kategoriích patříme
dlouhodobě ke špičce Pardubického kraje. Dorost se do vyšší skupiny sice neprobojoval, ale
zde byl úspěch už to, že jsme danou kategorii pro sezónu poskládali. Minihokejisté odehráli
své turnaje. Zde se ještě na výsledky nehraje, ale bylo důležité, že měli velikou motivaci se
v utkáních předvést a zabojovat. Zrovna tak to měly 4. a 5. třídy.
Nyní před námi stojí další sezóna, která bude zjevně opět náročná. Proběhla opět reorganizace sportovních ročníků (zřejmé zájmy elitních klubů). Do toho nastalá ekonomická situace
se zdražováním všeho, počínaje pronájmem ledové plochy. V dubnu již zahájíme suchou přípravu, kterou pak v srpnu přesměrujeme na led, kdy se uskuteční tradiční hokejový kemp.
Od konce srpna tak očekáváme rutinní provoz. Každopádně věříme, že vše opět zvládneme
a sezóna nadcházející bude minimálně stejně úspěšná jako ta právě skončená. Mé poděkování patří všem organizačním pracovníkům, trenérům, hráčům, rodičům a všem našim podporovatelům.
Stanislav Ruda, předseda oddílu

TANEČNÍ ŠKOLA A NÁVRAT DO SOUTĚŽNÍHO KOLOTOČE
V sobotu 9. 4. se po dlouhé pauze konalo regionální kolo soutěže formací Czech Dance
Masters (Czech Dance Organization) a Taneční škola Česká Třebová nemohla chybět.
Nejlepší tanečníci z Pardubického a Královehradeckého kraje se utkali v kongresovém
centru Aldis Hradec Králové.
Na soutěž jsme se přepravovali 3 autobusy.
Stále se nám daří startovat a reprezentovat
Českou Třebovou ve třech tanečních stylech
– contemporary (art, moderndance), discodance a streetdance, a ve všech výkonnostních třídách, včetně extraligy.
Fanouškovský tým se nám díky dostupnosti soutěže i velké pauze nebývale rozrostl.
Obrovská nálož emocí, rekordní množství
diváků, nová přátelství mezi startujícími kluby – to vše přispělo ke skvělé atmosféře pro
soutěžící i diváky.
Naši tanečníci si nominace do dalšího kola
poctivě odpracovali, a my se již teď těšíme na
mistrovství Čech v Praze a Chomutově.
Děkujeme všem tanečníkům, trenérům a rodičům.
Výsledky:
1. místo – Butterflies (contemporary dospělí)
1. místo – Queens (contemporary junioři)
1. místo – Angels (streetdance junioři)
2. místo – Bubbles (discodance děti)
2. místo – Honeys (contemporary junioři)
2. místo – Bandidos (streetdance junioři)
3. místo – Candies (discodance junioři)
4. místo – Jokers (streetdance junioři)
Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

1. místo – Butterflies (contemporary dospělí)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TANEČNÍ ŠKOLY
Termín: 8.–12. 8. 2022
Místo: Studio TŠ, Podbranská 971, Česká Třebová
Pro kluky a holky 5–12 let
Cena: 2 550 Kč
Příchod 7:30–8:00, děti si vyzvedáváte
v 16:00 hodin.
V pátek, na závěr proběhne v 16:00 ukázka
pro rodiče.
Program
• celotáborovka
• hry a soutěže venku i uvnitř
• parkour, streetdance, gymnastika pro kluky
• parkour, streetdance, gymnastika, discodance, moderna, balet pro holky
• výtvarné dílny, angličtina hravou formou,
fotoateliér
Více informací a přihláška na www.skola-ct.cz.
Taneční škola Česká Třebová
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ÚNOR BÍLÝ, JUDO SÍLÍ
Po organizačně zdařilé lednové Velké ceně
České Třebové nás v únoru čekaly 2 zásadní
akce. Tou první byl společný víkendový kemp
staršího žactva a dorost z oddílů Pardubického kraje, který se konal u nás v České Třebové. V pátek 18. 2. jsme přivítali judisty z obou
pardubických oddílů, a to Judoklubu Pardubice a Daitó Ryu Pardubice. Společně jsme
s nimi strávili celý víkend, který byl doprovázen 4 tréninkovými jednotkami, spoustou
společenských a deskových her, přespáním
na tatami, dobrým jídlem a společnými zážitky. Kempu se zúčastnilo 18 judistů a judistek
z JUDO Česká Třebová pod vedením trenérů
Karla Gregara ml., Vítka Škrkoně a Vlastika
Zemánka, 10 judistů a judistek z Daitó Ryu
Pardubice pod vedením Martina a Marcela
Šarochových a 6 judistů a judistek z Judoklubu Pardubice pod vedením Jirky Floriana. Pro
dorostence to byla zároveň společná příprava na 1. kolo dorostenecké ligy.
A právě 1. kolo dorostenecké ligy bylo druhou únorovou judistickou akcí. Náš klub za
podpory hostujících borců z JK Pardubice
a Daitó Ryu Pardubice vstoupil do soutěže
v Brně, kde 2 vítězství urval Adam Janíček,
avšak celkově jsme do soutěže vstoupili nezdarem. Vstup do soutěže nám ukázal, že
musíme více zabrat v tréninku, abychom
mohli uspět v této prestižní týmové soutěži.

JUDISTÉ SE ZÚČASTNILI
ČESKÉHO POHÁRU
Ve třetím březnovém víkendu čekaly na
českotřebovské judisty 2 významné soutěže, a sice Český pohár dorostu a seniorů do
23 let v Hranicích a Český pohár staršího žactva v Ostravě.
Hranice byly prvním ostrým startem našich
nejmladších dorostenců (ročník 2007) v první celorepublikové soutěži a mohu s klidným
svědomím prohlásit, že i relativně úspěšným,
když Adam Janíček a Beáta Zemánková obsadili pátá místa. 7. místo přidal v soutěži
seniorů do 23 let Vítek Škrkoň, jehož start
tentokrát neskončil medailovým úspěchem.
V soutěži žen do 23 let zaznamenala formální úspěch Zora Zemánková, které nedorazily
soupeřky. Naši starší žáci startující v Ostravě
dopadli, řekněme, na záda a musí na tréninku výrazně přidat, aby byli schopni prodrat
se na Přebor republiky.

4 MEDAILE Z CHLUMCE
V sobotu 26. 3. jsme se vydali se 14 dětmi
na tradiční Polabskou ligu do Chlumce nad
Cidlinou. Soutěže se zúčastnilo cca 350 dětí
a naši svěřenci dokázali vybojovat 4 medaile. Stříbrnou medaili si odváží Sára Nagyová
a Jakub Najman, bronzové medaile vybojovali Vendulka Marie Fišerová a Jaroslav Šlesinger. Pěkná sedmá místa přidali Juraj Mjachký a Josef Jan Drašnar. Jakub Najman navíc
zkompletoval sadu 6 medailí z Polabské ligy
a za své snažení obdržel pamětní krabičku,
kde má kompletní sbírku uloženu. Gratulujeme! JUDU ZDAR
Vlastimil Zemánek
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Po dlouhých devíti letech se českotřebovské gymnastky opět zúčastnily krajské soutěže
ČASPV, která se konala v sobotu 9. dubna v tělocvičně gymnázia v Poličce. Velká nemocnost
dětí v tomto období se podepsala i na účasti v závodu. Náš oddíl reprezentovaly pouze čtyři závodnice – nejmladší kategorie děvčat narozených v roce 2013 a dříve. V této kategorii
startovalo v gymnastickém čtyřboji celkem 13 dívek. Na 2. místě skončila a stříbrnou medaili
získala Nikol Dosedělová, 4. místo obsadila Ela Nástrahová, 10. místo pak Lucie Provazníková
a 12. místo Bětuška Čejková, která byla úplně nejmladší závodnicí. Z výsledků závodů máme
obrovskou radost, pro děvčata je to teprve druhý závod v životě. Náš úspěch dále umocnil
i vybojovaný postup na republikové finále konané v Praze 21.–22. května, který si svým umístěním vybojovaly Nikolka Dosedělová a Ela Nástrahová. Společně se dvěma děvčaty ze Svitav
budou na republikovém finále reprezentovat družstvo mladších žákyň Pardubického kraje.
Od září přijímáme pohybově šikovné dívky narozené pouze v roce 2016 a 2017, které mají
zájem o sportovní gymnastiku.
Zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem na gymnastikact@centrum.cz.
Za trenérky
Martina Dosedělová

DNY FLORBALU
Po dvou letech je tu pod novým názvem oblíbená a pro všechny známá sportovní událost
Dny florbalu, která bude probíhat na místním
Zimním stadionu v termínu od 21. května do
28. května 2022. Na tomto florbalovém festivalu v největší míře již klasicky dostanou
prostor děti. Ve všední dny budou dopolední
hodiny patřit školám a školkám, odpolední
jsou vyhrazené pro přátelské, firemní a rodinné turnaje, víkendy budou v režii našich
OT hráčů a poslední sobotní den se bude
konat turnaj veřejnosti. Pro širokou veřejnost
je otevřeno přihlašování na Turnaj veřejnosti
3+1, Rodinný florbalový víceboj nebo Turnaj
firem. Přihlášky a dotazy můžete odeslat na
e-mailovou adresu dnyflorbalu@fbkot.cz do
6. 5. 2022.
Sledujte nás na www.fbkot.cz nebo na sociálních sítích Facebook (FbK Orlicko-Třebovsko)
a Instagram (florbal_orlicko_trebovsko).
Lucie Baciu
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NA KONCI KVĚTNA SE USKUTEČNÍ DNY FLORBALU
„Dny florbalu probíhají už druhou dekádu na místním zimním stadionu, původně to bylo Deset dní florbalu, protože jsme se
fixovali přesně na deset dní, ale změnili jsme to, abychom jednou mohli mít devět dní, podruhé třeba třináct,” říká Renáta Typlová,
předsedkyně Florbalového klubu Orlicko-Třebovsko. Historie florbalového klubu sahá do roku 2003, kdy ho založili nadšenci z Ústí
nad Orlicí a České Třebové. V současné době má 14 přihlášených soutěží a nabízí i další aktivity pro veřejnost.
Co přinesou letošní Dny florbalu 21. až 28. května?
Celý týden se sportuje. Dopoledne školy a školky, odpoledne přátelská utkání, miniturnaj, rodinný víceboj, který je velmi populární, o víkendu turnaj pro veřejnost a máme taky turnaj firem. Pro nás je to takové zakončení sezóny, která začíná v září a hraje se do prvního týdne
v květnu, pak máme pomyslné volno. Od června chodíme trénovat
ven, v červenci je soustředění, v srpnu letní kempy a nějaké turnaje.
Máte sídlo v Ústí nad Orlicí a v České Třebové pobočku. Jak klub
funguje?
Je to tak z organizačních důvodů, kvůli dotacím, halám, hráčům.
Ta města nejsou natolik velká, aby nabídla tolik hráčů na dva sólo
kluby, to víme i ze zkušenosti jiných sportovců, že hráči nebyli, byla
zbytečná rivalita. Nám to takhle funguje. Přípravka, elévové a mladší
žáci mají tréninkové skupiny v České Třebové i v Ústí nad Orlicí, aby
nemuseli dojíždět. Od starších žáků už se dojíždí na tréninky, trénují
jak ve Třebové, tak v Ústí. Máme celkem 292 členů. Co se týče mužské struktury, tak máme komplet strukturu od přípravky po muže,
v přípravce začínají i předškolní děti, florbal nabízíme také ženám.
Holky se skvěle rozjely a mají o florbal zájem, pomalu početně převyšují i jiné kategorie. Nejmladší hráči a hráčky trénují spolu, od 10 let
zvlášť. Nabízíme i Cute fun, to je sportování pro nejmenší děti s rodiči. Vytvořili jsme i možnost pro uprchlíky z Ukrajiny, aby si šli s námi
zahrát, hýbat se. Vybavení (florbalku, brankářskou výstroj) půjčujeme
i našim současným členům.

Jaká byla vaše cesta k florbalu?
Rodiče mě vedli ke sportu odmala. Vyzkoušela jsem volejbal, fotbal,
basketbal, aerobic a pak za mnou na gymnáziu přišla spolužačka,
jestli nechci do ženského florbalového týmu. Nakonec nás jezdilo
na tréninky asi šest. Trénovali jsme, další rok jsme přihlásili soutěže,
později jsem si udělala trenérskou licenci, pak další, až jsem nakonec
přebrala sekretariát klubu a ve vedení klubu jsem doteď. Stíhám ještě
trénovat i mladší žáky. Ale po 19 letech s florbalem si jdu sama zahrát
a zatrénovat už jen nárazově.
Chtěla bych na závěr poděkovat všem, kteří náš klub podporují, fandí
nám a také se zapojují v klubu, od vedení klubu až po sekretariát,
konkrétně jak dvěma kolegyním, které se starají o marketing a organizační práci, tak také šéftrenérovi, hezky nám to ladí a funguje to!
Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Kde trénujete?
Máme zázemí na Skalce a v Ústí trénujeme při Střední škole uměleckoprůmyslové, pár hodin na jiných školách, třeba na ZŠ Nádražní.
Pamatuju si dobu, kdy jsem jezdila trénovat do Dobrouče, protože
nebylo kde hrát. Domácí zápasy jsme hráli v Rokytnici v Orlických
horách bez fanoušků. Jsme moc rádi, že se tady nová hala na Skalce
postavila. Snažíme se, aby to tam žilo a udělali jsme si tam zázemí.
Uvítáme diváky na našich zápasech, příznivce, kteří by se chtěli zapojit, a také určitě nové tváře v naší komunitě. Kapacita hal a nedostatek
trenérů jsou věčný problém.
V čem vidíte úspěchy klubu?
Muži hrají divizi, což je čtvrtá nejvyšší celostátní soutěž. To byl pro nás
důležitý krok. Fanoušci se chodí koukat na zápasy, hráči mají nějaký
vzor. Máme holčičí družstva, junioři si vedou výborně, hráče/hráčky
stále máme… Tohle vidím jako úspěch, není to jen o pohárech. Vytvořili jsme skupinu talentovaných hráčů, tzv. OTalenti, na pomezí
mladších a starších žáků, kteří se více individuálně rozvíjí.
Vedle vlastní sportovní činnosti organizujete i akce pro veřejnost, 30. dubna chystáte Lov žraloka a stále běží hra Maskotovy
šlápoty. Co připravujete dalšího?
Čekají nás v červnu Dětské dny nebo jsme začali dlouhodobější projek, a to „venkovní hřiště“. Dostali jsme do výpůjčky staré volejbalové
hřiště u letiště a snažíme se ho dát do kupy vlastními silami, s pomocí
sponzorů a dotací. Až ho dáme do pořádku, tak ho budeme i půjčovat tomu, kdo si bude chtít zahrát volejbal nebo třeba nohejbal.
Novinky najdete vždy u nás na webu https://www.fbkot.cz/.
Na akcích je vidět i váš klubový maskot.
Protože jsme kdysi byli FbK JAWS (anglicky čelisti), tak jsme nechali
vyrobit žraloka. Jeho výroba a cesta sem, to byl výlet na půl roku, ale
jsme rádi, že ho máme. Teď už je trošku v dezolátním stavu a půjde
na opravu. Má neskutečný úspěch, je to magnet na děti, používáme
ho ve školkách či na dětských turnajích. Zúčastnili jsme se i turnaje
maskotů, kde bylo několik týmů a mezi nimi holub, vlk a náš žralok. To
bylo něco (smích). Chtěli jsme, aby mu lidé vybrali jméno, a nakonec
vyhrál Teo podle jednoho ze zakladatelů klubu Teodora Turaye.

ilustrační foto: archiv FbK Orlicko-Třebovsko
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Fotbalový turnaj v České Třebové

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – KVĚTEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 7:45 hod.
Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–18:30 hod.
Úterý
5:30–7:45 a 12:00–17:30 hod.
Středa
12:00–21:00 hod.
5:30–7:45 a 12:00–16:00
Čtvrtek
a 19:00–21:00 hod.
Pátek
10:00–21:00 hod.
Sobota
8:00–21:00 hod.
Neděle
8:00–20:00 hod.

FOTBALOVÝ TURNAJ
„O POHÁR JOSEFA PÁSKA“ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Než se zrodil nápad uspořádat v netradičním termínu pod širým nebem mládežnický fotbalový turnaj, podařilo se nám, tedy starší přípravce FK Česká Třebová, domluvit v listopadu
přípravný zápas s týmem FK Dukla Praha. V Praze jsme byli vřele přijati, prohlédli jsme si celou
Julisku a dohodli jsme se na odvetě na domácím hřišti. Pak už se dostavila myšlenka našeho
ideového tvůrce a mecenáše p. Milana Hrušky uspořádat turnaj většího formátu. A když většího formátu, tak s využitím zázemí a obou hracích ploch fotbalového areálu v České Třebové
Pod Jelenicí. Datum bylo zvoleno na poslední březnovou neděli, což se ukázalo při organizaci
turnaje jako velká ruleta, neboť pro případ nefotbalového březnového počasí Česká Třebová,
jako jedno z mála okolních měst podobné či menší velikosti, nedisponuje klasickou fotbalovou plochou s umělým povrchem.
V neděli 27. března nám však bylo shůry přáno a fotbalový turnaj starších přípravek (tedy
chlapců a děvčat převážně ročníku 2011 a mladších) „O pohár Josefa Páska“, jehož jméno si
místní fotbaloví znalci jistě spojí s velkým fanouškem českotřebovského fotbalu, se tak mohl
odehrát za nádherného počasí. Hlad po fotbalu způsobil, že i vzhledem k absenci startovného, což nebývá na podobných turnajích zvykem, jsme se potkali se značným zájmem oslovených klubů o účast na turnaji. Kromě domácího týmu se tedy podařilo na turnaj přilákat
zajímavý mix družstev, které se běžně mezi sebou neutkávají – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, FK Pardubice, SK Uničov, FC Žďas Žďár nad Sázavou, FK Náchod, FK Dukla Praha a FC Baník Ostrava,
s tím, že každé družstvo mělo svůj „A“ tým a „B“ tým. Na dvou hřištích se tedy utvořilo celkem
osm hracích ploch (na dolním hřišti „A“ týmy a na horním hřišti „B“ týmy) a systémem každý
s každým se v základní části turnaje odehrávalo v sedmi kolech vždy osm zápasů najednou. To
znamená, že hrací plochy byly neustále v obležení zhruba 150 malých fotbalistů. Po základní
části se týmy rozdělily a první čtyři týmy výsledkové tabulky „A“ i „B“ týmů si zahrály semifinále
a utkání o první, resp. třetí místo. Další čtyři týmy tabulky si zahrály také po dvou zápasech
o konečné páté až osmé místo.
Vítězem turnaje „B“ týmů se stali kluci z FC Baník Ostrava, kteří ve finále přehráli 7:4 kluky
z Pardubic. V boji o třetí místo porazil tým FK Dukla Praha 6:0 tým FC Žďas. Českotřebovský
„B“ tým v boji o sedmé místo porazil kluky z Ústí nad Orlicí. Turnaj „A“ týmů vyhráli chlapci
z FK Náchod, kteří ve finále udolali 4:3 kluky z Baníku. Českotřebovští borci z „A“ týmu v boji
o třetí místo podlehli týmu FC Žďas těsně 1:2. Po součtu pořadí „A“ i „B“ týmů jsme mohli vyhlásit absolutním vítězem turnaje „O pohár Josefa Páska“ mladé fotbalisty z FC Baník Ostrava.
Pohár vítězům předával bratr Josefa Páska p. Jiří Pásek 88 let (mimo jiné někdejší předseda
fotbalového klubu v České Třebové a starosta města). Nejlepším hráčem turnaje „A“ týmů byl
vyhlášen českotřebovský fotbalový talent Jakub Pávek.
Na základě kladného hodnocení trenérských kolegů se domnívám, že tento turnaj se stal díky
zajímavému formátu, výborné organizaci, krásným cenám a atraktivnímu obsazení nadmíru
vydařeným. A pro zajímavost, kolegové z Baníku či Dukly velmi oceňovali útulný fotbalový
areál FK Česká Třebová, což si možná místní, minimálně na první pohled, vůbec neuvědomí.
Na závěr je nutné poděkovat fotbalovým nadšencům, kteří nám pomohli vytvořit příjemný
a sportem naplněný den pro malé fotbalisty. Kromě již zmíněného Milana Hrušky patří velký dík hlavně mému trenérskému kolegovi Radimu Dlouhému, a ten by, jak ho znám, ihned
děkoval mně. Myslím, že nám oběma to kromě šedivých vlasů přináší hlavně radost, takže
vlastně není zač. Tak snad zase někdy příště.
Roman Krása, vedoucí týmu starší přípravky FK Česká Třebová

Pozor na změny provozní doby
2. 5. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
12. 5. OTEVŘENO 5:30–7:45 a 12:00–16:00
24. 5. – OMEZENÍ – 12:00–13:00 – 3 dráhy HZS

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

12:00–20:00 hod.
12:00–20:00 hod.

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

BIKE RESORT PEKLÁK
Od 1. 5. je na stezky možno vjíždět denně
v čase dle provozního řádu. Provozní doba
vleku, půjčovny kol a terénních kár vždy čtvrtek až neděle 10–18 hodin. Těšíme se na vás.
Aktuální informace na www.peklak.cz.
Ilustrační foto Bike resort Peklák

ZIMNÍ STADION
Od 21. 5. do 28. 5. proběhnou Dny florbalu.
Zájemci o zapůjčení letní plochy volejte na
tel. číslo 731 449 814. Aktuální informace na
webu: www.zimak-trebova.cz/rozpis-vyuziti.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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