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Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově / foto: Michal Horák

ZÁŘIJOVÝ ZPRAVODAJ
Třebováci, blíží se volby do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu České republiky. Využijte svou možnost jít
23. a 24. září volit. Přečtěte si články v novinách a nepřeskakujte stránky 7 až 11.
V září začínají koncerty a divadelní představení, promítá kino, můžete se těšit na
nové výstavy v městském muzeu a výstavní síni KC, hudební festival Dozvuky léta i Mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka 2022.
Pořadatelé zvou na tyto sportovní události: šachový turnaj O pohár Maxe Švabinského, Lokoman Triatlon, Trail Hunter
day, Tradiční setkání přátel létání a Cross
po lyžařských tratích. V září naplno odstartuje hokejová a krasobruslařská sezona.
Plavci pozor, z důvodu celkové rekonstrukce kotelny bude krytý plavecký bazén nějakou dobu uzavřen.
Milovníci dobrého jídla a pití se mohou
těšit na další ročník Guláš festivalu, vinobraní v Přívratu a v České Třebové. Kalendář akcí začíná na straně 15.
Do škol se vrací žáci a studenti. Možnost
naučit se pod vedením lektora něco nového mají ale i senioři, kterým je určena
nabídka Univerzity třetího věku na straně 26 a 27.
Krásné zakončení léta vám přeje
Hana Sychrová

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu
26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny jsou pro okres Ústí nad Orlicí
(podle sídla školy) stanoveny v termínu od
6. března do 12. března 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
6. dubna 2023.
Vyučování ve druhému pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

CHALOUPKU MAXE ŠVABINSKÉHO
ZDOBÍ ZRESTAUROVANÝ ŠTÍT
Od 6. července probíhaly na Chaloupce
Maxe Švabinského v Kozlově restaurátorské práce, které spočívaly v postavení lešení
u štítové stěny, dokumentace a zjištění stavu
fixáže, barevné vrstvy, tmelů, dřeva, doplnění a výměny uvolněných tmelů, dotáhnutí
a doplnění hřebíků, vyčištění a fixace barevné vrstvy, na celé ploše revize retuší, přeretušování vybledlých ploch (hlavně ve dvou
třetinách štítu, které jsou přímo vystaveny
srážkám) a přelakování štítu dvěma vrstvami
laku. Během prací, které na základě smlouvy
provedl akademický malíř Jiří Látal bylo užito
materiálů stejného složení, jako při minulém
restaurování štítu této kulturní památky.
„Restaurátorské práce na štítu památky se
návštěvníků chaloupky v průběhu prázdnin
žádným způsobem nedotkly. Prohlídky interiéru probíhaly standardně každý den mimo
pondělí. V září a říjnu bude průvodcovská
služba zajištěna o víkendech a svátcích,“
uvedla ředitelka městského muzea Jana Voleská.
Celková cena investice je dle smlouvy o dílo
207 000 Kč. Akce proběhla s finančním příspěvkem Pardubického kraje, který činí
100 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města
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Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly, blíží se další komunální volby a mně dovolte krátké ohlédnutí za právě
končícím volebním obdobím. Uplynulé čtyři roky nebyly jednoduché. První rok byl poznamenán požárem střechy panelového domu na Lhotce, další dva velmi významně ovlivnila covidová pandemie a tento poslední rok se k tomu přidaly ještě problémy spojené s válkou na
Ukrajině a příchodem ukrajinských uprchlíků, energetická krize a vysoká inflace, které způsobují extrémní zdražování všech komodit, které jsou nezbytné pro zabezpečení chodu našich
domácností, ale také města a jeho projektů.
Bez ohledu na uvedené problémy mně na začátku říkali zkušení kolegové starostové, že první
volební období je především na seznámení se s chodem úřadu, státní správy i samosprávy,
na získávání zkušeností, a že je příliš krátké na realizaci větších projektů. Měli pravdu. Nejen
já, ale i moji kolegové radní z Koalice pro Českou Třebovou, jsme se museli učit, museli jsme si
často připomínat, že bychom měli pracovat týmově pro dosažení společných cílů, a také jsme
poznali, že ne vše lze uskutečnit tak rychle, jak jsme si původně představovali. Výše zmíněné
okolnosti nám neumožnily realizovat některé záměry, které jsme si vytýčili v našem programu, věřím ale, že je to odůvodnitelné. Zejména doba covidová nás v našem snažení velmi
omezila a nutno dodat, že lockdown se negativně promítl i do atmosféry ve městě. Chyběla
možnost setkávat se, nejen na kulturních a společenských akcích, ale svého času i na pracovních poradách, a ukázalo se, že tato omezení byla opravdu velkou překážkou efektivní práce.
Osobní kontakt se ukázal jako nenahraditelný. Velmi mě mrzí, že se nejvíce diskusí odehrávalo
na sociálních sítích, kde lidé často pod rouškou anonymity psali komentáře za hranou dobrých mravů i etiky, často nepodložené fakty, ale pouze emocemi, bez reflexe okolností doby,
v jaké jsme byli. S tím se pracovalo opravdu obtížně.
Přes všechna výše uvedená úskalí se nám nakonec podařilo za čtyři roky realizovat investice
bezmála za 450 mil. Kč. Některé byly již připraveny z předchozího volebního období a bylo
potřeba je dokončit, některé investice pak vyvolaly priority naší radniční koalice. Za všechny provedené připomenu několik: vybudování kompostárny a zavedení nového systému
odpadového hospodářství, cyklostezka do Rybníka, dokončení projektu bike rezort Peklák,
modernizace školských zařízení, DDM, veřejného osvětlení, péče o kulturní památky, podpora sportovních a kulturních aktivit, zahájili jsme přípravu podkladů na vybudování nového
pavilonu domova pro seniory, knihovny i pro rozvoj individuálního bydlení v České Třebové.
Po celou dobu jsem se snažila o spolupráci zastupitelů všech politických uskupení. Vážím si
toho, že opoziční politické subjekty vystupovaly korektně, společně jsme hledali možnosti
řešení problémů, které naše město trápily a trápí. Ač jsme v některých věcech nenašli společnou řeč, a je to pochopitelné, obešly se neshody bez zbytečných invektiv a napadání, a debaty byly ve většině případů věcné. Pozitivně hodnotím pravidelné předjednávání rozpočtu
a rozpočtových změn, kdy měli všichni zastupitelé možnost vznést připomínky ještě před
schválením radou města.
Milí Třebováci,
není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Vím, že se mi nepodařilo splnit všechna
Vaše očekávání. Pro mě osobně byly uplynulé roky velmi náročné, ale pracovala jsem podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Získala jsem cenné zkušenosti a dospěla k poznání, které
nejlépe vystihuje přísloví, že musíme veslovat s vesly, která máme. V některých lidech jsem se
zklamala, jiných, a těch je víc, si nepřestanu vážit. Kromě své rodiny upřímně děkuji těm, kteří
mě po celou dobu morálně podporovali a dodávali sílu a pozitivní energii.
Do dalšího volebního období přeji Vám všem především pevné zdraví a zvolenému vedení
města přívětivější okolnosti a mnoho entusiazmu pro naplňování jeho vizí a záměrů.
S úctou
Magdaléna Peterková, starostka města

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI TRÁVNÍK
BUDE DOPLNĚNO O NOVOU
DOPADOVOU PLOCHU,
ODTOKOVÝ ŽLAB
I BRANKU SE SCHODIŠTĚM
Od konce července probíhají práce na dětském hřišti na sídlišti Trávník, které bylo otevřeno v roce 2020. Práce spočívají v položení
pryžové dlažby s obrubami v prostoru dopadové plochy pod lanovkou, osazení branky
v blízkosti tobogánu a zbudování dřevěného
schodiště. Kromě toho bude také v blízkosti
dětského hřiště probíhat vybudování odtokového žlabu v mlatovém chodníku.
Tyto úpravy, které zohledňují poznatky z prvních let užívaní hřiště, v součtu vyjdou městský rozpočet na 440 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města
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Úpravy hřiště na Trávníku /
foto: Jiří Holý

POZVÁNKA
NA DEN REGIONU
ORLICKO-TŘEBOVSKO
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
příznivce, přátele cyklistiky a veřejnost v pátek 2. září 2022 na cyklistický výlet regionem.
Úvod letošní cyklojízdy je věnován výročí
25 let od ničivé povodně v roce 1997. Akce
končí v obci Jehnědí.
Sraz účastníků je ve 13 hodin na hrázi rybníka
Hvězda na jižním okraji obce Třebovice. Den
regionu zahájí starosta obce. Po velké povodni v roce 1997 byly zahájeny práce na protipovodňových projektech, které měly za účel
zamezit vysokým škodám v obcích na dolním toku Třebovky (obce Třebovice, Rybník,
Česká Třebová, Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí). K prezentaci budování protipovodňové
ochrany je přizván odborník z Povodí Labe,
státní podnik a starostové obcí, které byly katastrofální povodní postiženy.
Cyklisté po zahájení vyjedou podél toku
Třebovky přes obec Rybník do České
Třebové. Mezi 14 a 14:30 hod. je u odpočívadla v lokalitě Bezděkov prezentace
nové cyklostezky mezi Rybníkem a Českou Třebovou (v blízkosti cvičiště pro psy
Podhorka) a v této době je možné se k odpolednímu programu připojit.
Cyklojízda starostů členských obcí regionu
bude pokračovat přes Kozlov do Jehnědí a bude ukončena ve sportovním areálu
Hliňák. Je zajištěné občerstvení a prohlídka
ultralehkých letadel a modelů velkého sletu ultralehkých letadel v Jehnědí, který se
za příznivého počasí bude konat následující den. Ve večerním programu se představí
místní kapely – talentovaná dětská kapela
Betmeni a kapela Beztíže.
Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!
Za svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko zve
Petr Hájek, předseda svazku obcí, a Jana Staňková
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TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE
MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ INVESTOVALO
DO OPRAV ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ulice Kubelkova / ilustrační foto: Michal Horák

REKONSTRUKCE ULICE KUBELKOVA ZAČNE V ZÁŘÍ
PŘELOŽKOU VODOVODU, ROZSÁHLEJŠÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
ČEKAJÍ MOTORISTY AŽ V PŘÍŠTÍM ROCE
Přeložkou vodovodu začne na podzim dlouhodobě avizovaná rekonstrukce ulice Kubelkova a Pod Březinou. Zadavatelem stavby je
jakožto vlastník komunikace Pardubický kraj,
který za tímto účelem vynaloží přes 33 milionů korun.
Stavební práce budou zahájeny v pondělí 19. září přeložkou vodovodu v 75 metrů
dlouhém úseku od křižovatky s ulicí Pod
Jelenicí po křižovatku s ulicí U Stadionu.
Práce na přeložce budou probíhat po dobu
jednoho až dvou měsíců za částečného provozu. K úplnému uzavření silnice pod stadionem bude nutné přistoupit pouze na dobu
nezbytně nutnou při překopu komunikace.
„V posledních letech se nám v České Třebové a okolí podařilo opravit hned několik
silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví
Pardubického kraje. Patří mezi ně samozřejmě silnice II/358 směrem na Litomyšl, dále
také Podbranská ulice a zcela nový most na
Zámostí. Logicky další prioritou je oprava Kubelkovy ulice od křižovatky s II/358 až po již
upravený úsek silnice na Zacharovec. Podařilo se nám vybrat zhotovitele stavby, avšak
bylo nutné najít soulad s investicemi města.

To se nyní podařilo a v pondělí 19. září zahájíme práce přeložkou vodovodu, což bude
vyžadovat jen částečná omezení v provozu.
Na jaře příštího roku budou ihned, jakmile
to klimatické podmínky dovolí, pokračovat
práce na samotném povrchu vozovky, které
budou probíhat při úplné uzavírce komunikace,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím,
že celkem se bude pracovat na 1,3 kilometru
dlouhém úseku od křižovatky s ulicí U Stadionu až po výjezd z města směrem na Přívrat. V rámci rekonstrukce bude rovněž nově
zbudováno 700 metrů kanalizace pro odvod
dešťových vod.
„Souběžně s opravou krajské vozovky v příštím roce bude probíhat také budování chodníků a veřejného osvětlení, které jsou ve
vlastnictví města. Za tímto účelem je aktuálně zpracovávána projektová dokumentace,“
uvedl místostarosta města Česká Třebová
Dalibor Zelený.
Na výše uvedené práce dle předpokladu
v budoucnu naváže další etapa rekonstrukce,
která bude řešit úsek zbytek ulice Kubelkova
od stadionu po křížení se silnicí II/358.

Začátek letních prázdnin a odchod žáků ze
škol každoročně přináší možnost realizovat
nezbytné opravy i stavební doplnění školských zařízení ve městě. Také v letošním roce
se mohou děti v září přesvědčit o tom, že
místa jejich výuky rozhodně nebyla poslední
dva měsíce zcela opuštěná, ale probíhal zde
stavební ruch.
Největší základní škola ve městě ZŠ Habrmanova se například může pochlubit nejenom
nově zastřešenou rampou školní kuchyně,
která vyšla městský rozpočet na 530 000 Kč,
ale také souborem nových předokenních
žaluzií na budově prvního stupně. Ty celkem stály 770 000 Kč. Na ZŠ Nádražní se
díky opravě hydroizolační funkce střechy
nad tělocvičnou, šatnami a jídelnou podařilo za cenu 1 270 000 Kč vyřešit dlouholetý
problém s pronikáním vody do objektu druhého stupně. Investice ve výši 580 000 Kč se
letos dočkala také budova prvního stupně,
kde rekonstrukcí WC dívek v druhém podlaží pokračovala postupná obnova sociálních
zařízení budovy, která začala v přechozích
letech. Také na ZŠ Ústecká probíhala rekonstrukce hygienického zařízení. Zde se
však jednalo o první etapu oprav v hodnotě
3 590 000 Kč. Rovněž zde probíhala výměna
elektroinstalace ve třetím nadzemním podlaží za 450 000 Kč.
Celkem tak městský rozpočet v letošním roce
pamatoval na opravy v základních školách
částkou téměř 7 200 000 Kč. Kromě těchto investic se podařilo školám realizovat také celou řadu drobnějších oprav ze svého vlastního rozpočtu. Nejčastěji se jednalo o výmalby,
obměny nábytku, učebních pomůcek a práce na zahradách i sportovištích v areálu škol.
Opravy v mateřských školách se v souhrnu vyšplhaly na hodnotu téměř 5 500 000 Kč. Mezi
nejdražší položky v jednotlivých mateřských
školách se řadí oprava elektroinstalace a výměna vnitřního osvětlení v MŠ Habrmanova
za 600 000 Kč, oprava vjezdové brány
k MŠ U Stadionu za 320 000 Kč, oprava sociálního zařízení třídy Motýlků na MŠ Vinohrady za 550 000 Kč a rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ U Koupaliště za
875 000 Kč.
Zvláštní kapitolou je rovněž investice do
objektu bývalé Lhotecké školy, kterému se
po mnoha letech podařilo v nedávnu najít
opět využití. Do této městské budovy se totiž podařilo sehnat nájemníka, kterým je ZŠ
a MŠ Na rovině. Právě pro potřeby tohoto
školského zařízení je nyní objekt přizpůsobován. Dochází zde k výměně oken, instalaci
akustických podhledů, rekonstrukci umýváren a WC i výměnu kotlů v režii společnosti
TEZA. Celkem je na opravy v budově na adrese Lhotka 98 v městském rozpočtu na letošní
rok vyčleněno 3 500 000 Kč.
Jiří Holý, mediální asistent města

Jiří Holý, mediální asistent města
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Petr Kelemen v cílové rovince / foto: Jan Brychta

Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice U23 /
foto: Jan Brychta

ZPRÁVY Z LINKY 156
KRÁDEŽ V PRAVÉ POLEDNE
Dne 22. 6. 2022 ve 12:05 hod. byla hlídka přivolána ke krádeži v Bille. Paní D. W. byla přistižena při krádeži zboží bdělou ostrahou supermarketu. Nikterak se nevymlouvala a její
jednání bylo vyřešeno příkazním řízením na
místě.

ANI NA KOLOBĚŽCE NEUJELA
Dne 23. 6. 2022 ve 14:18 hod. nahlásil zaměstnanec Bazaru Notable, že jim paní L. K.
odcizila z chodby prodejny koloběžku. Hlídka provedla pátrání po městě a podle popisu se jim podařilo pachatelku i s koloběžkou
nalézt. Koloběžka byla vrácena do prodejny
a paní vyřešena na místě v příkazním řízení.

ŽIVOT JE NĚKDY SLOŽITÝ
Dne 29. 6. v 9:34 hod. přijala stálá služba
oznámení, že u kolejí na Trubech se pohybuje nějaká žena. Hlídce na místě po vyvedení
z kolejiště plačící žena sdělila, že se nachází
ve špatné životní situaci a tu hodlá vyřešit
skokem pod vlak. Na místo byla přivolána záchranná služba, která ženu předala do péče
odborníků.

MISTROVSTVÍ ČR A SR V SILNIČNÍ CYKLISTICE U23
OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU
V sobotu 16. července se naše město a jeho okolí stalo dějištěm prestižní sportovní události, kterou bylo Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice U23. Borci z obou částí bývalé federace mezi sebou soupeřili na trati Česká Třebová – Kozlov – Pazucha – Suchá – Litomyšl –
Němčice – Zhoř – Česká Třebová. Při celkem sedmi okruzích tak měli v nohou 150 kilometrů
a 3 000 metrů převýšení.
Nejlépe se s touto kombinací popral Petr Kelemen, který si od prvního kola držel na zbytek
závodníků úctyhodný náskok. Mistrem Slovenska se stal Lukáš Kubiš.
Jiří Holý, mediální asistent města

JE TO JEŠTĚ „UŽÍVÁNÍ SI“?

PRAVDĚPODOBNĚ MU VADIL POŘÁDEK

Dne 1. 7. 2022 ve 21:36 hod. anonymní oznamovatel nahlásil spícího muže na lavičce
u supermarketu Billa. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o pana O. V., který byl v tak silném opojení po užívání návykových látek, že
nereagoval na jakýkoliv podnět. Jednoznačně byl v přímém ohrožení životních funkcí.
Ihned byla přivolána RZS, která mu poskytla
první pomoc a muže převezla k dalšímu ošetření.

Dne 14. 7. 2022 ve 21:20 hod bylo na služebnu oznámeno, že na ulici Kubelkova jde nějaký muž, který právě převrátil kontejner na
komunální odpad. Hlídka muže, který odpovídal popisu, nalezla a po jeho doznání k uvedenému činu, uklizení místa, muže slovenské
národnosti vyřešila v příkazním řízení.

CHVILKA NEPOZORNOSTI A DVEŘE BUCH
Dne 9. 7. 2022 ve 20:47 hod. hlídka asistovala
hasičům u otevření bytu paní A. F. na Masarykově ulici, která vyšla před byt a dveře se jí
zavřely. V bytě zůstalo zavřené její roční dítě.
Hasiči byli bleskově na místě a byt ihned otevřeli a šťastná maminka už jenom s úlevou
konstatovala, že je dítě v pořádku.

DOBRÝ SKUTEK

DALŠÍ ZLODĚJÍČEK V BILLE

Dne 29. 6. 2022 v 16:30 hod. donesl na služebnu poctivý muž peněženku nalezenou
poblíž světelné křižovatky. Peněženka obsahovala doklady a finanční hotovost. Byla
informována šťastná majitelka, která si peněženku v pořádku převzala.

Dne 11. 7. 2022 v 11:50 hod. byl přistižen při
krádeži v Bille pan K. A. Vzhledem k tomu, že
o zboží zas až takový zájem neměl, tak ho bez
poškození vrátil a následně byl vyřešen v příkazním řízení.
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KRÁDEŽ? ALE KDEPAK…
Dne 19. 7. v 15:17 hod. byla hlídka přivolána k benzinové pumpě ke krádeži kanystru
s benzínem, který si na místě po natankování
zapomněla roztržitá řidička. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se kanystr nachází
u vedlejšího stojanu, než ho žena hledala.

KRADOU A POKOJ SI NEDAJÍ
Dne 30. 7. v 17:00 hod. přijala stálá služba
oznámení, že v supermarketu Kaufland byly
zadrženy dvě ženy, které se pokusily o krádež
zboží. Po ztotožnění obou žen vyšlo najevo,
že se krádežemi pokouší obohacovat již delší
dobu. Z tohoto důvodu bylo jejich chování
patřičně ohodnoceno pokutou v příkazním
řízení na místě.
Petr Vencl, velitel MP
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UŽ JSTE SI VYZVEDLI SVÉ TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?
Tašky na kovy, plasty, sklo a papír lze vyzvednout na sběrném dvoře v jeho provozní době. Jedinou podmínkou k získání tašek
zdarma je trvalé bydliště ve městě Česká
Třebová. Tašky jsou bytelné a snadno vymývatelné.

Tašky na tříděný odpad / foto: Jiří Holý

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí: ZAVŘENO
Úterý: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–17:00
Sobota: 8:00–12:00
Neděle: ZAVŘENO
Na sběrném dvoře lze i nadále převzít také
popelnice na tříděný odpad. Nejprve je
však nutné vyplnit formulář, který naleznete
na webu města v sekci odpady.
Jiří Holý, mediální asistent města

MASO A DALŠÍ KUCHYŇSKÉ
ZBYTKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
NEPATŘÍ
S příchodem teplých letních dnů se začaly
množit případy výskytu červů na hnědých
kontejnerech. Příčinou této skutečnosti je
fakt, že v těchto nádobách často končí i zbytky masa a dalších kuchyňských zbytků živočišného původu, které sem nepatří.
Jak již bylo dříve napsáno ve zpravodaji, v letácích i v brožuře o nakládání s odpadem, do
nádoby na bioodpad patří zbytky rostlinného původu, jako jsou slupky, ovoce, zelenina, skořápky, pečivo, květiny, hlína, listí,
seno, sláma, tráva, plevel, drcené větve, kůra,
piliny, hobliny a studený popel, bez příměsí
(plasty, sáčky, tašky, pytle apod.). Do nádob
tento odpad rostlinného původu dávejte
volně.
Odpad nesmí být kontaminován zbytky odpadu živočišného původu, protože se v něm
velice rychle množí červi. Jedná se především
o kosti, maso, omáčky, polévky s vývarem
atd. Tento odpad není kompostovatelný, a je
ho tedy potřeba likvidovat jiným způsobem.
Tím nejlepším možným řešením je uzavření
takových zbytků do sáčku a následné vyhození do komunálního odpadu.
Jiří Holý, mediální asistent města

SRAZ ŽÁKŮ ŠKOLY V KOZLOVĚ
Zvu vás na setkání bývalých školáků, kteří navštěvovali školu v Kozlově. Sejdeme se
2. září 2022 ve 14 hodin v Hospůdce U Sitařů
v Kozlově.
Marie Rousková

BAREVNÝ DEN S ODPADY PROBĚHNE PO TŘÍLETÉ PAUZE
Nejen pro školy je připravována akce zaměřená na informovanost v oblasti odpadové problematiky. Dne 8. 9. 2022 proběhne v prostoru celého Starého náměstí od 9 do 15 hodin
zábavně naučná akce, která hravou formou informuje o smyslu třídění odpadů. Připraveny
jsou zábavné hry a kvízy, informační stan Tondy Obala, ukázky recyklovaných materiálů, velké
nafukovací atrakce (skluzavka jako dotřiďovací linka, dráha Přeskoč-přelez-recykluj a další).
Kromě atrakcí společností EKOKOM a.s. a Elektrowin a.s., které jsou již tradičně velmi oblíbené, proběhne v letošním roce na náměstí také fyzická analýza směsného komunálního odpadu. Podobná probíhala v našem městě před téměř rokem, ještě před zavedením nového
systému svozu a třídění odpadů. Teď tedy budeme moci posoudit, jak se po půlroce situace
změnila, a to na reálných číslech.
Jiří Holý, mediální asistent města

MAS ORLICKO PŘIPRAVUJE SBĚR INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
Od 9. 9. do 14. 10. 2022 bude opět probíhat
sběr nových investičních záměrů škol, školských zařízení, příp. jiných subjektů, do Strategického rámce MAP.
Strategický rámec MAP je sborníkem investičních záměrů subjektů zabývajících se
vzděláváním dětí a žáků do 15 let z území
Orlickoústecka a Českotřebovska. Jeho příprava a tvorba probíhá v souladu s principy
komunitního plánování.
Subjekty z tohoto území mohou zasílat jak
nové investiční záměry, tak i aktualizovat
své již podané investiční záměry, a to přes
elektronický formulář. Podané záměry jsou
poté zkontrolovány, následuje jejich podepsání – jak ze strany statutárního zástupce,
tak i zřizovatele. Zejména ve větších městech
je ještě nutné, aby investiční záměry před
podpisem zřizovatele schválila Rada města.
Originál podepsaného dokumentu s investičními záměry je nutné doručit nejpozději
do 27. 10. 2022 na adresu MAS ORLICKO, z.s.
Zařazením investičního záměru do Strategického rámce MAP splní subjekty jednu ze
základních podmínek pro případné financování daného projektu z evropských fondů,

avšak škola (nebo jiný subjekt) se tímto krokem k ničemu dalšímu nezavazuje.
Sběr investičních záměrů do Strategického
rámce MAP probíhá vždy jednou za půl roku.
Další aktualizace Strategického rámce je pak
naplánovaná na jaro 2023. Více informací
naleznete na našich webových stránkách
www.maporlicko.cz.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií.
Věra Stožická, administrativní pracovnice MAP
MAS ORLICKO, z.s.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVUJÍ V ZÁŘÍ
TITO OBČANÉ

Kostel sv. Jakuba / foto: Luboš Kozel

Věk 70 let
Dvořáková Emilie 1. 9. 1952 Parník
Ing. Bezděk Vladimír 3. 9. 1952 Parník
Dudková Blanka 14. 9. 1952 Parník
Novák Bohumil 17. 9. 1952 Česká Třebová
Marik Jan 19. 9. 1952 Lhotka
Kutová Květoslava 22. 9. 1952 Česká Třebová
Mikulecký Václav 27. 9. 1952 Parník
Věk 75 let
Svrčková Anna 4. 9. 1947 Česká Třebová
Kochánek Petr 5. 9. 1947 Česká Třebová
Dvořák Vladimír 7. 9. 1947 Parník
Vacková Jitka 10. 9. 1947 Česká Třebová
Broulík Václav 17. 9. 1947 Česká Třebová
Věk 80 let
Bátěk Josef 9. 9. 1942 Parník
Čejka František 21. 9. 1942 Česká Třebová
Jandera Leopold 23. 9. 1942 Parník

KOSTEL SV. JAKUBA V ČESKÉ TŘEBOVÉ ČEKAJÍ ÚPRAVY INTERIÉRU.
KRAJ JE PŘIPRAVEN S OBNOVOU POMOCI

Věk 85 let
Zeinert Milan 30. 9. 1937 Česká Třebová

Úpravy interiéru kostela sv. Jakuba Většího
v České Třebové byly hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s děkanem farnosti Milošem Kolovratníkem. Českotřebovská farnost nyní připravuje úpravy
a zmenšení lavic, což následně umožní výměnu elektroinstalace a další práce v sakristii. Odhad celé investice se pohybuje okolo
tří milionů korun. Pardubický kraj by podle
hejtmana mohl v příštím roce pomoci individuální dotací.
„Prostřednictvím našich krajských dotačních
titulů podporujeme dílčí úpravy a opravy
sakrálních staveb dlouhodobě. V případě
kostela sv. Jakuba Většího v České Třebové
se v loňském roce jednalo o obnovu soklu
a vnější fasády sakristie, předtím jsme přispěli na obnovu vnější fasády a restaurování
kamenných prvků, zaměření a stavebně historický průzkum či výměnu oken. Nyní je připraven projekt na práce v interiéru kostela,
které by měly začít úpravami a zmenšením
lavic, což by umožnilo následně úpravu elektroinstalace, ozvučení a další práce. Stávající
umístění lavic není podle zástupců farnosti
původní, a proto by změna neměla být v roz-

Věk 90 let
Jeníková Miloslava 15. 9. 1932 Česká Třebová
Pávková Marie 22. 9. 1932 Česká Třebová
Plocek Ladislav 23. 9. 1932 Parník

poru se stanoviskem památkářů,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Celý prostor by se stal
vzdušnějším a umožnil by lepší pohyb například matkám s kočárky, seniorům či vozíčkářům. Farnost chce na příští rok podat žádost
o dotaci na Ministerstvo kultury ČR v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón. Také my jsme v rámci rozpočtu Pardubického kraje připraveni dílčím způsobem
pomoci, což je v souladu s naší domluvou
a velmi dobrými vztahy s Biskupstvím královéhradeckým,“ nastínil další postup hejtman
Martin Netolický.
TZ Pardubický kraj
Lavice v kostele

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz
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Věk 92 let
Doubrava Miloslav 3. 9. 1930 Česká Třebová
Věk 93 let
Kudlíková Anežka 9. 9. 1929 Česká Třebová
Krátká Marie 12. 9. 1929 Česká Třebová
Paseková Jana 25. 9. 1929 Česká Třebová
Věk 95 let
Štarmanová Aloisie Ludmila 6. 9. 1927 Lhotka
Věk 96 let
Nováková Emilie 11. 9. 1926 Česká Třebová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

SŇATKY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Miloš Kolovratník s hejtmanem Martinem Netolickým

Věk 91 let
Fryšová Marta 4. 9. 1931 Česká Třebová

Petr a Aneta Šmídovi se synem Antonínem
Dominik Brandejs a Olha Prychodko
s dcerou Aurorou
Lukáš Hájek a Lenka Tučková s dcerou Terezií
David Slouka a Monika Klaclová
s Oliverem a Eleanor
Michael Hruška a Markéta Chaloupecká
se synem Matyášem
Zdeněk Novotný a Martina Holíková
se synem Oliverem
Jakub a Denisa Jandovi s dcerou Ellou

Rudolf Appl, České Libchavy
a Bc. Žaneta Sádecká, Příluka
Břetislav Kusenda, Česká Třebová
a Ilona Šťastná, Česká Třebová
Milan Duna, Doudleby nad Orlicí
a Denisa Berkyová, Česká Třebová
Jakub Janda, Česká Třebová
a Denisa Jandová, Česká Třebová
Václav Rybka, Rychnov nad Kněžnou
a Lenka Mynaříková, Rychnov nad Kněžnou
Petra Čápová, Česká Třebová
a Lukáš Hubálek, Česká Třebová
Roman Trnka, Beroun
a Adéla Beránková, Česká Třebová
Ladislav Pecháček, Velká Skrovnice
a Jana Trávníčková, Velká Skrovnice
Gratulujeme novomanželům.
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VOLBY 2022
Volby do Zastupitelstva města Česká Třebová a Senátu Parlamentu
ČR se uskuteční v těchto dnech:
pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
(případné II. kolo senátních voleb se bude konat
ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022)
Hlasování v našem městě probíhá v sedmnácti volebních okrscích.
Číslo okrsku a místo konání:
1. Základní škola, Parník, Ústecká č.p. 598
2. ORLÍK-KOMPRESORY, Parník, Kubelkova č.p. 497
3. Gymnázium, Tyršovo náměstí č.p. 970
4. Chalupa U Kostelíčka č.p. 431
5. Základní škola, Habrmanova č.p. 1500
6. Základní škola, Habrmanova č.p. 1500
7. Malá scéna, Sadová č.p. 156 − klubovna (vchod z Mlýnské ulice)
8. Malá scéna, Sadová č.p. 156
9. Základní škola, Nádražní č.p. 200
10. Základní škola, Nádražní – budova Komenského č.p. 417
11. Základní škola, Nádražní č.p. 200
12. Týdenní stacionář, Lhotka č.p. 172
13. Základní škola, Parník, Ústecká č.p. 598
14. Knihovna, Skuhrov č.p. 48
15. Kulturní jizba, Svinná č.p. 19
16. Knihovna, Kozlov č.p. 1
17. Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola,
náměstí 17. listopadu č.p. 2062
Volby do Zastupitelstva města Česká Třebová se řídí zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby do Senátu Parlamentu ČR se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb
v obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má také státní občan
jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je
držitelem potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území obce. Hlasování na voličské průkazy není ve
volbách do zastupitelstev obcí možné.

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole
voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič, který nebude moci volit do Senátu Parlamentu ČR ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení
voleb požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat osobně nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským
úřadem. Žádost lze podat také v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče zaslané poštou nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče. Žádost musí
být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16. 9. 2022.
Voličský průkaz opravňuje voliče volit ve volebním obvodu, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, případně v jakémkoli volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který
nebydlí na území ČR.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem
opravňujícím k hlasování do Senátu Parlamentu ČR, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
(příp. potvrzení o přechodném pobytu).
Překážkami výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon služby
vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Žádáme voliče, aby věnovali pozornost Oznámení o době a místě
konání voleb, které podrobně informuje o volebních okrscích, volebních místnostech a číslech popisných spadajících do jednotlivých
okrsků.
Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat o hlasování prostřednictvím přenosné hlasovací schránky.
Požadavek je možné nahlásit předem v kanceláři evidence obyvatel
Městského úřadu Česká Třebová, nebo na tel. číslech 465 500 122
a 465 500 123. Ve dnech voleb je možné požádat přímo okrskovou
volební komisi, v jejímž územním obvodu má volič trvalý pobyt. V takovém případě okrsková volební komise vyšle dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Jiří Mareš, tajemník MěÚ Česká Třebová

Jednání Zastupitelstva města Česká Třebová 21. 2. 2022 / foto: Michal Horák
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

PODĚKOVÁNÍ
„Tak tu máme zase volby, paní Müllerová,“ asi tak by to okomentoval Josef Švejk. Ano, čas letí
a znovu se rozhoduje o složení zastupitelstva našeho města.
Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo alespoň občas čtou naše příspěvky. Je po prázdninách
a koncem září se teprve uvidí, jaké bude nové zastupitelstvo.
Určitě nás nečeká lehké období. Extrémní nárůst cen energií a vysoká inflace určitě zatíží
i městský rozpočet. Bude nutné se opravdu snažit a hledat možnosti, jak a kde ušetřit na mandatorních výdajích města. Ale nelze jen šetřit, město se musí i rozvíjet, a proto bude potřeba
maximálně využít možnosti dotací, a to ze všech zdrojů včetně EU. Možná bude třeba se někdy i zamyslet, některé projekty úplně předělat a využít všechny nové technologie raději, než
jen opravit stávající stav. Ano, žádné řešení nikdy nebude vyhovovat všem. Vždy se najdou
lidé s opačným názorem, nebo i „odborníci“, kteří kritizují úplně všechno. Ale cílem nás všech,
kdo chtějí v našem městě žít, snad je, aby bylo co nejhezčí, se spoustou možností ke sportovnímu i kulturnímu vyžití. A nemusí to být projekty za stovky milionů. Někdy se stačí potkat se
sousedy na malé neformální akci, kde se dá vzájemně pohovořit a možná se na místě vyřeší
spousta problémů, které jinak sáhodlouze řešíme po sociálních sítích.
Takže ještě jednou děkuji za Vaši pozornost a třeba někdy na shledanou.

Jednání Zastupitelstva města Česká Třebová
je naplánováno na 12. září 2022. Zasedání je
veřejné a koná se v městském muzeum. Program setkání bude zveřejněn na stránkách
www.ceska-trebova.cz.

ilustrační foto: Michal Horák

Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP…
Během letošní dovolené v Beskydech jsem se opět přesvědčil, jak krásná je naše vlast. Příroda,
zajímavá místa, památky. Vždy se znovu těším, jaké nové a zajímavé místo příště objevím.
Mnoho lidí tím, co tu máme, trochu pohrdá a připadá jim, že to není tak atraktivní a zajímavé.
Touží po něčem „lepším“. Stejně tak často slýchám, že ani naše město Česká Třebová není
atraktivní a zajímavé a že zde, jak se říká, „chcípl pes“. Možná mají i trochu pravdu.
Ale vždy, když projíždím na kole další a další místa v okolí, která jsem třeba ještě ani nikdy
nenavštívil, utvrzuji se v tom, že jsem udělal moc dobře, když jsem po studiu na vysoké škole
nezůstal v Praze, ale vrátil se domů. Mám to tu moc rád a přes drobné nedostatky mám pocit,
že se tu dobře žije a rozhodně nelituji svého rozhodnutí.
Blíží se volby do obecních zastupitelstev, a tak každý, kdo bude chtít svoje volební právo využít, může svým hlasem vyjádřit zda je, nebo není spokojen s tím, jakým směrem se naše město
ubírá. Zda se povedlo, nebo nepovedlo udělat něco pro to, aby těch spokojených lidí, jako
jsem já, bylo co nejvíce.
Vždy je možné ledacos zlepšit a samozřejmě i v našem městě je stále co zlepšovat. Ale jen
nadávat a stěžovat si k ničemu dobrému nevede. Proto prosím dejte těm, kteří chtějí a můžou
přispět k rozumnému rozvoji města příležitost. A to moudrou volbou, ne lacinými a ubohými
výroky na sociálních sítích.
S přáním klidného léta
Martin Formánek, zastupitel za ODS

ZHODNOCENÍ A VIZE
Milí Třebováci,
jako lídr Koalice pro Českou Třebovou bych Vám chtěl krátce představit část svojí vize.
Současné volební období bylo výrazně odlišné od minulých (covid, rekordní růst cen energií).
Tyto globální vlivy se výrazně promítnou do rozpočtu města, škol i dalších příspěvkových organizací. O to důsledněji bude třeba postupovat při investování do nových projektů. Prioritou
budou investice a financování provozu stávajících městských zařízení a sportovišť, aby mohly
vůbec i nadále poskytovat své služby. Jako elektroinženýr se úsporami v oblasti energetiky
dlouhodobě zabývám, a o to více se chci zaměřit na efektivitu financování.
V rámci realizace priorit chci po volbách zodpovídat za odbor finanční, investiční a za technické služby města (Eko Bi). Po minulých volbách jsme tyto obory přenechali koaličním partnerům. Zpětně to vidím jako chybu.
Do fungování města chci přenést své zkušenosti z podnikatelského prostředí, kde jsem se
snažil zlepšovat služby své firmy tak, aby byl spokojený zákazník i zaměstnanec. Lidé z našeho města by měli být v pozici zákazníka a měli by z úřadu odcházet spokojeni jak s výsledky
jednání, tak i jeho průběhem. Proto má být vzájemná komunikace mezi jednotlivými odbory
městského úřadu samozřejmostí nejen při realizaci městských investic, ale i při vyřizovaní
např. stavebního povolení občanům.
V Koalici pro Českou Třebovou jsou houževnatí lidé, za kterými je vidět dobře vykonaná práce
v různých oborech, a mohu se na ně vždy spolehnout.
Petr Skopal, radní za Koalici pro Českou Třebovou

V ČESKÉ TŘEBOVÉ
SE O ZASTUPITELSKÁ KŘESLA
BUDOU UCHÁZET KANDIDÁTI
ZE ŠESTI
VOLEBNÍCH SESKUPENÍ
Oddělení správních činností MěÚ v úterý 2. července vydalo celkem pětadvacet
rozhodnutí o registraci kandidátních listin
pro obce spadající pod ORP Česká Třebová.
V našem městě bylo podáno celkem šest
kandidátních listin. Níže uvádíme jejich
soupis společně s volebním číslem, které
seskupením určil los dne 10. srpna 2022.
č. 1) Koalice pro Českou Třebovou
č. 2) 3PK – Pro prosperující Českou Třebovou
č. 3) Česká pirátská strana
č. 4) Občanská demokratická strana
č. 5) 27 statečných
č. 6) Nestraníci s podporou Třebováků PRO
Zdraví a Sport
V obci Rybník bylo registrováno celkem pět
kandidátních listin, v Třebovici dvě a v Semaníně pouze jediná. V obci Přívrat bylo registrováno jedenáct kandidátních listin typu
nezávislí kandidát.
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 23. a 24. září společně s prvním kolem
senátních voleb.
Pro náš senátní obvod č. 46 původně MěÚ
Ústí nad Orlicí, který je za tímto účelem příslušným registračním úřadem, evidoval tři
kandidáty. Po odstoupení Josefa Kopeckého
(nominant ODS), ke kterému došlo dle jeho
veřejného vyjádření z osobních důvodů, se
bude rozhodovat mezi starostou města Letohrad Petrem Fialou (nominant KDU-ČSL
a Společně pro kraj) a technologem Stanislavem Ešnerem (nominant Hnutí ANO).
Případné druhé kolo senátních voleb by se
v pátek 30. září a sobotu 1. října uskutečnilo pouze v případě, že oba kandidáti získají
v prvním kole totožný počet hlasů.
Jiří Holý, mediální asistent města
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO ALŽBĚTU ROLEČKOVOU POUKAROVOU,
ČLENKU VIOLONCELLOVÉHO KVARTETA SOLITUTTICELLI, PŘED ZAHAJOVACÍM KONCERTEM
SEZÓNY 2022/2023 KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
Zavzpomínejte, prosím, na svůj poslední
koncert v České Třebové.
Naposledy jsem v České Třebové vystupovala loni na podzim jako sólistka s Velkým
swingovým orchestrem při jeho výročním
koncertě. Kromě mne s big bandem účinkovali i výborní zpěváci Dasha a Jan Smigmator.
S Velkým swingovým orchestrem jsem hrála
už poněkolikáté; pokaždé se na spolupráci
s jeho členy těším nejen proto, že jsou fajn
partička, ale tento žánr mě baví a je to pro
mě zajímavá zkušenost, protože kombinace
violoncella a swingu se opravdu moc nevidí.
Vaše uskupení Solitutticelli získává na popularitě. Jaké bylo natáčení pořadu Tvoje
tvář má známý hlas?
Bylo pro nás velice zajímavé nakouknout do
zákulisí takové soutěže. Potěšilo nás, že si
Tomáš Matonoha vybral zrovna náš soubor,
a celá spolupráce s ním se nesla na takové
pozitivní moravské vlně.
Které místo, kde jste společně hráli, bylo
nejzajímavější a kde byste rádi v budoucnu chtěli koncertovat?
Zrovna natáčení v televizi bylo určitě jedním
z nejzajímavějších, ale zmínila bych i naše
pravidelné koncerty na plavbě parníku po
brněnské přehradě, které většinou končí při
západu slunce. Lákavou představou je pro
nás například letní podvečerní koncert v amfiteátru nějakého pěkného letoviska pro deset tisíc posluchačů.
Bývá posluchači pozitivněji vnímán Váš
repertoár lehčí (filmová hudba, pop,
rock…), nebo klasický?
Myslím, že nejpozitivnější ohlasy a reakce
máme na tzv. průřez naším repertoárem.
V úvodu si přijdou na své milovníci známých
klasických skladeb a postupně se přes ragtimy a filmovou hudbu dostaneme k Metallice, Queen apod. Díky tomu si každý posluchač najde to své.
Hrajete v různých uskupeních. Jaký je rozdíl hrát např. ve violoncellovém duu oproti třeba sextetu?
Ano, poptávky a příležitosti jsou různé, a proto máme repertoár pro soubor od dvou do
šesti violoncell. Největší rozdíl je samozřejmě
ve zvukové plnosti, která v těch šesti je už
natolik vydatná, že se podobá malému orchestru. Ale potom i samozřejmě více názorů
a více připomínek.
Jaké máte plány do budoucna?
Před nedávnem jsme spustili nové webové
stránky. Rádi bychom v blízké budoucnosti
natočili nějaká propagační videa.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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violoncellové kvarteto Solitutticelli

Jak se Vám daří propojit role výkonné
umělkyně a maminky malé dcerky? Už si
s Vámi notuje?
Mě prostě moje práce opravdu baví, takže
jsem se k ní mileráda brzy vrátila; myslím, že
u nás přesně v tomto platí: spokojená maminka = spokojené dítě. Je pravda, že je mi
mnohem vzácnější strávený čas s rodinou,
takže nemohu všem poptávkám vyhovět.
A ano, snažím se lásku k hudbě u Elišky rozvíjet, a když doma cvičím, se zaujetím mě
poslouchá.

Koncert violoncellového kvarteta Solitutticelli se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2022 od
19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.

Na co se můžeme v podání vašeho kvarteta těšit?
Pro českotřebovské posluchače jsme si
připravili právě průřez našimi oblíbenými
skladbami, z každého soudku něco. Srdečně
zvu a těším se.
Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

BONUS PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTŮ
KPH ČESKÁ TŘEBOVÁ: CELOROČNÍ
PŘÍSTUP K VÍCE NEŽ 80.000 TITULŮ KNIH,
AUDIOKNIH, E-KNIH A DESKOVÝCH HER
Využijte nabídky, kterou pro Vás připravil
Kruh přátel hudby ve spolupráci s Městskou
knihovnou. Můžete získat roční průkaz do
Městské knihovny Česká Třebová ZDARMA.
Návštěvník koncertů KPH Česká Třebová si
může na každém koncertu nechat označit
vstupenku evidenčním znakem. Za 6 zaevidovaných navštívených koncertů za sezónu
KPH získá ZDARMA roční průkaz do Městské
knihovny Česká Třebová.
Za 4 zaevidované navštívené koncerty za sezónu KPH získá 50% slevu na roční průkaz do
Městské knihovny Česká Třebová. Po skončení koncertní sezóny KPH může s označenými
vstupenkami v Městské knihovně uplatnit
slevový bonus.

Určeno pro žáky a studenty

BONUS NA 60. KONCERTNÍ
PŘEDPLATNÉ – VSTUPENKY ZDARMA
Školní mládež do 20 let má nárok na jednu
vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu
přátel hudby Česká Třebová pro koncertní
sezónu 2022/23.
Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně před každým koncertem.
Vstupenku není možno získat v předprodeji – lze ji však zarezervovat v Kulturním centru (telefon 465 532 805) a poté u pokladny
v Malé scéně vyzvednout.
Tento bonus platí pouze na řádné akce KPH
Česká Třebová – jedná se o 7 koncertů.

ORGANIZACE / ZÁŘÍ 2022

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka
v roce 2021 / foto: Michal Horák

KULTURNÍ CENTRUM
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
ZDEŇKA POLOLÁNÍKA 2022
24/9 sobota

BARVY HARMONIÍ
Martin Moudrý a Schola cantus gregoriani (CZ)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní hudba a zpěv. Marcel Dupré, Maurice Duruflé, Martin Moudrý, Zdeněk Pololáník.
Vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč.
1/10 sobota

ROMANTICKÉ VARHANY
Andrzej Chorosiński (PL)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní recitál. Frédéric Chopin, César
Franck, Alexandre Guilmant a Zdeněk Pololáník.
Vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč.
8/10 sobota

HISTORICKÉ VARHANY
Michal Novenko (CZ)
19:00 / Kostel sv. Marie Magdaleny Řetová
Varhanní recitál. Johann Sebastian Bach, Antonio Braga, Josef Seger aj.
Vstupné dobrovolné.
15/10 sobota

VARIAČNÍ UMĚNÍ
Přemysl Kšica (CZ)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní recitál. Johann Sebastian Bach, Přemysl Kšica, Max Reger, Zdeněk Pololáník.
Vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru
v městském muzeu a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
6. 10. Divadelní předplatné – Fantastická žena, 8. 10. Michal Novenko – varhany, 9. 10. Taneční odpoledne, 14. 10. Robert Křesťan a Druhá tráva, 15. 10. Přemysl Kšica – varhany,
16. 10. O koblížkovi – pohádka, Divadelní předplatné Bonus – Absolvent

ZO ČSOP PODORLICKO ČESKÁ TŘEBOVÁ
POŘÁDÁ V EKOCENTRU PODORLICKO VÝSTAVU „SVĚT NETOPÝRŮ“
Vernisáž a netopýří noc s vycházkou v doprovodu zoologa Jakuba Vrány začíná v pátek
9. 9. 2022 v 18:00 v Ekocentru Podorlicko (Podbranská 959).
Výstava bude otevřena ve dnech 10.–19. 9. 2022 dopoledne od 9 do 11:30 a odpoledne od
12:30 do 17:00. Pro děti jsou připraveny herní prvky, pro školní kolektivy je kvíz.
Výukový program „Svět netopýrů“ pro školy lze objednat na telefonu 702 292 352.
13
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MÁME ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ ROK
INTERAKTIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY
Ve školním roce 2021/2022 jsme v knihovně realizovaly neuvěřitelných 207 akcí pro školy,
kterých se zúčastnilo 3 650 dětí z České Třebové a blízkého okolí.
Nabízíme tematicky zaměřené programy pro mateřské školy, základní i střední školy, místo
u nás najdou také družiny.
Od září najdete aktualizovanou nabídku vzdělávacích programů na www.moderniknihovna.cz.
V případě zájmu mohou učitelé kontaktovat Blanku Vomáčkovou, tel. 608 371 568, e-mail:
blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.

LISTOVÁNÍ

FAKE NEWS CHALLENGE!

AKCE TEENSPACE

VZDUCH

Můžeš pařit o 30 minut déle!
13. a 14. 9. , 12:30–18:00

Od července do září je v prostoru knihovny k vidění výstava prací výtvarné skupiny
Maxmilián shrnující práce za poslední dva
roky na vzdušné téma. Výstava je prodejní.

Offline day s deskovkami
19. a 20. 9. , 14:00–18:00.

Ve čtvrtek 22. září od 18:30 hodin bude
challenge, kterou bude muset publikum
podstoupit. Velmi interaktivní představení
naznačí, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Fake news, dezinformace a alternativní fakta – jedná se o fenomén posledních
let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už
dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo
a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti
nim můžeme bránit? LiStOVáNí tak navazuje
na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla
a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou
scénickou formou.
V hlavních rolích Alan Novotný a Jiří Ressler.
Vstupné: 80 Kč.

Akce jsou vhodné pro děti od 10 let.
Městská knihovna je od 1. září otevřena v běžné provozní době.

OBALOVÁNÍ KNIH
Obalujeme učebnice, skripta, knihy… Naše
obaly padnou přímo na míru!
Formát / cena
A5 / 5 Kč
A4 / 10 Kč
A3 / 15 Kč

Omezení provozu knihovny
V pátek 23. 9. 2022 dopolední představení
Listování pro střední školu. Oddělení pro dospělé bude otevřeno až od 11:30 hodin.
Středa 28. září knihovna uzavřena.
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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Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

2/9 pátek

DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
13:00
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
příznivce, přátele cyklistiky a veřejnost na
cyklistický výlet regionem. Sraz účastníků je
ve 13 hodin na hrázi rybníka Hvězda na jižním okraji obce Třebovice.

6/9 úterý

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů. Koordinační schůzka. Cena lekce je
20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

DOZVUKY LÉTA
14:00 / fotbalový stadion Pod Jelenicí
Druhý ročník hudebního festivalu. Těšit se
můžete na kapely Zrcadla, The Attics, Mother’s Angels, Potato Pancakes, WALDA
GANG a 375 m n. m. Po závěrečném ohňostroji bude festival pokračovat formou
afterparty v baru Infinity, kde zahraje Filla
The DJ a jeho host DJ Dom. Doprovodný
program bude zajištěn v podobě dětského
koutku se skákacím hradem, fireshow a závěrečného ohňostroje. Akce je charitativní.
Část výtěžku pomůže malé Šárince Jansové se zakoupením chodítka. Doporučené
vstupné: 150 Kč. Akci pořádá spolek Pro vás
od nás.

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
9:00–14:00 / Hospůdka u Sitařů, Kozlov
4. ročník šachového turnaje. Zváni jsou
všichni příznivci královské hry – jak amatérští
nadšenci, tak závodní šachisté. V ceně startovného (200 Kč) je i výborný oběd. Přihlásit
se můžete na e-mailu ivoprax@gmail.com.
Těší se na vás pořadatelé ze Šachového oddílu Česká Třebová.
4/9 neděle

LOKOMAN TRIATLON
9:45 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Triatlonový závod pro širokou veřejnost vedený terénem kolem Kozlova, Hor a Javorky. Závodníky na kratší trase čeká 300 m
plavání, 13 km cyklistiky a 4 km běhu. Delší
trasa s parametry 0,75/25/8. Pro děti jsou
v parku připraveny závody v běhu a v duatlonu (kolo + běh). Konec registrací na místě
pro dětské závody v 9:45, pro hlavní závod
v 10:30. Více informací a online registrace na
www.lokoman.cz. Pořadatel Marcel Ludwig.

10/9 sobota

TRADIČNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL LÉTÁNÍ 2022
letiště Aeroklubu Česká Třebová
Přílety strojů od dopoledních hodin. Jednotlivá vystoupení UL strojů. Prezentace prací
modelářů a jejich letové ukázky. Seskok parašutistů. Letové ukázky replik historických
letounů. Historická válečná letadla (JAK3K
a Mustang P-51). Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Sociální zázemí bude k dispozici. Pořádá Aeroklub Česká Třebová.
TRAIL HUNTER DAY
10:00–17:00 / Bike resort Peklák
Třetí ročník celodenní akce, kdy nejznámější
český biker připraví program pro fanoušky
terénní cyklistiky.
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
10:00 / zimní stadion
Hokejový turnaj. Pořádá HC Kohouti Česká
Třebová.
13/9 úterý

3/9 sobota

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT
10:00 / Přívrat
12. ročník soutěže ve vaření kotlíkového
guláše s kulturním programem. Akce vhodná pro všechny gurmány a milovníky piva.
Vstupné dobrovolné.

ZÁŘÍ 2022

8/9 čtvrtek

BAREVNÝ DEN S ODPADY
9:00–15:00 / Staré náměstí
Zábavně naučná akce, která hravou formou
informuje o smyslu třídění odpadů. Připraveny jsou hry a kvízy, informační stan Tondy
Obala, ukázky recyklovaných materiálů, velké nafukovací atrakce a také proběhne fyzická analýza směsného komunálního odpadu.
VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: MALÉ PROSTÍRKY
15:00–17:00 / kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. Dva druhy
vánočních látek (nejlépe kontrastní světlá–
tmavá). Na hvězdu 20×20 cm, na šestiúhelník uprostřed 13×13 cm. Jednostranně lepící
výztuha (např. RONOFIX), fólie nebo tužší papír na šablonu. Lektorné: 50 Kč. Pořádá Klub
Červenka, z. s. Podrobnosti na stránkách
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ V JAVORCE
16:00 / park Javorka
Sraz u sochy Šárky v Javorce. Čtení příběhů
a hraní her. Podložky na sednutí budou k dispozici na místě. V případě deštivého počasí
se akce nekoná. Účastníci obdrží samolepku
do pracovního sešitu Knížkohraní. Vstupné
dobrovolné. Akci pořádá městská knihovna.
14/9 středa

SOKOTRA – OSTROV PROTIKLADŮ
17:00 / přírodovědná učebna ZŠ Habrmanova
Přednáší Ing. Michal Hejna. Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.
15/9 čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST
15:00 / školní zahrada vedle Rosy
Na co se těšit a co si společně užít? Obří bubliny, tvořivé dílničky, hry pro malé i velké,
malování na obličej, opékání na ohni. Zpěvem a hudbou k radosti nás oblaží skupina
MANTROVNÍCI. S sebou piknikové deky (pár
máme na zapůjčení) a něco k opékání (bude
možnost i zakoupit), budou připraveny domácí limonády, čaj a káva, napečené dobroty. Pořádá Rosa rodinné centrum.

9/9 pátek

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
9:00–13:00 / Staré náměstí
Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného
systému ČR.

18/9 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM
ORCHESTREM ČESKÁ TŘEBOVÁ
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
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19/9 pondělí

JDE V ŽIVOTĚ O NĚCO VÍC?
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová – Klácelova 1
Úvodní přednáška kurzů Alfa o hledání
a nalézání smyslu lidského života. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse do
21:00. Vstup zdarma. Další informace na
kurzyalfact@seznam.cz.
20/9 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o železniční techniku
a historii. Setkání se uskuteční na téma Ozubnicová dráha Tanvald–Kořenov–Harrachov.
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.
21/9 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.
Kromě tipů na leporela a knížky nechybí nápady na hry a říkanky. Je to také místo pro
seznámení se s novými lidmi. Vstupné dobrovolné.
22/9 čtvrtek

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00 a 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček,
postýlek a dalších věcí pro děti.
LISTOVÁNÍ: FAKE NEWS CHALLENGE!
18:30 / Městská knihovna
Velmi interaktivní představení naznačí, jak
a proč se nás snaží dezinformovat. Fake news,
dezinformace a alternativní fakta – jedná
se o fenomén posledních let, nebo jsou tu
s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak
je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští?
A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? V hlavních rolích scénického čtení Alan
Novotný a Jiří Ressler. Vstupné: 80 Kč.
KPH 524. hudební večer
SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE
(VIOLONCELLOVÉ KVARTETO)
19:00 / Malá scéna
Objevte krásu zvuku violoncell prostřednictvím brněnského souboru profesionálních
hudebníků, jehož repertoár zahrnuje nejen
díla klasické hudby, ale také pop, rock, jazz/
ragtime a filmové melodie. Členkou souboru
je Českotřebovačka Alžběta Rolečková Poukarová. Vstupné: 180 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.
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24/9 sobota

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH
10:00 / sportovní areál na Horách
Tradiční přespolní běh po lyžařských tratích.
Závod je určen jak pro trénované, tak pro
netrénované běžce i pro veřejnost. Jsou zde
zastoupeny všechny věkové kategorie. Pro
širokou veřejnost je zařazen lidový běh na
1 km. Přijďte si zazávodit a zafandit. Srdečně
zvou pořadatelé Orla Česká Třebová.

Hrají: P. Zedníček, M. Procházková, O. Novák,
J. Švandová, M. Maděrič… Režie: Jakub Nvota. Vstupné: 420 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu
v předprodeji v Inf. centru městského muzea, či v kulturním centru a 1 hodinu před
začátkem u pokladny.

Mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka 2022
BARVY HARMONIÍ
Martin Moudrý a Schola cantus gregoriani (CZ)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní hudba a zpěv. Marcel Dupré, Maurice Duruflé, Martin Moudrý, Zdeněk Pololáník. Vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč.
25/9 neděle

DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
15:00 / Malá scéna
Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé
nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár
černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme,
že je to psisko, a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka.
Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. Pohádka
o malém, nezbedném štěněti, plná hravosti,
humoru, písniček i dojetí. Vstupné: 70 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.
26/9 pondělí

KDO JE JEŽÍŠ?
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová – Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o tom, zda Ježíš skutečně existoval a co vlastně hlásal. Občerstvení zajištěno. Po přednášce diskuse do
21:00. Vstup zdarma. Další informace na
kurzyalfact@seznam.cz.
DP Podzim 2022
LAKOMEC
19:00 / Velký sál kulturního centra
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr
francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské
vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností,
podezíravosti a obav. Strach je to, co nás
ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme.
Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. V naší inscenaci to
je právě Pavel Zedníček, jehož komediální
mistrovství s nádechem jemné melancholie,
smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento
věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale
s krásou a jiskrou Molièrova jazyka.

27/9 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma
Staré náměstí. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Martin Šebela.

VÍCEDENNÍ AKCE
16–17/9

36. PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ
Přívrat
Kulturní program na návsi v pátek od 17:30
hod., v sobotu od 13 hod. Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, tradiční
bramboráky (i se zelím a uzeným), kuřata na
roštu, vepřová grilovaná krkovička, sekaná,
klobásky a uzené z udírny, trdelníky… pro
děti střelnice a skákací hrad a tak dále. Přívratští hasiči se těší na Vaši návštěvu!
23–25/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ
Staré náměstí
Akci pořádá Vinotéka Karla IV.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. září 2022.
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VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin. Ve
středu 28. září otevřeno.

červenec–září

VZDUCH
Městská knihovna
Výstava prací českotřebovské výtvarné skupiny Maxmilián shrnující práce za poslední
dva roky na vzdušné téma.

16/9–6/11

KRAJINA A LIDÉ V MALÍŘSKÉM DÍLE
OLDŘICHA HLAVSY (1889–1936)
Městské muzeum
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. září 2022 od
17 hodin. Úvodní slovo pronesou PhDr. Ludmila Kesselgruberová, PhD. a Stanislav Vosyka. Výstava představí mnohá dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých
i veřejných sbírek a zároveň objasní malířovu
vazbu na Českou Třebovou.

KINO SVĚT
1/9 čtvrtek

STŘÍDAVKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
88 min. Vstupné: 130 Kč.

15/9 čtvrtek

BIO SENIOR
PREZIDENTKA (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, romantický, 97 min. Vstupné: 60 Kč.
17/9 sobota

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ (USA) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, dobrodružný, český dabing, 106 min. Vstupné:
130 Kč.
19/9 pondělí

3/9 sobota

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (USA) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 88 min. Vstupné: 140 Kč, děti do
15 let 120 Kč.

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO
KLUKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, dokument, 111 min.
Vstupné: 120 Kč.
21/9 středa

5/9 pondělí

ŘEKNI TO PSEM (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, pejskařská komedie,
85 min. Vstupné: 120 Kč.

ARVÉD (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, drama, český
dabing, 120 min. Vstupné: 120 Kč.
24/9 sobota

7/9 středa

HÁDKOVI (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, 95 min.
Vstupné: 130 Kč.

PLANETA PRAHA (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, dokument, 83 min.
Vstupné: 100 Kč.
28/9 středa

8/9 čtvrtek
9–30/9

TAJEMNÉ AKTY PETRY SKOUPILOVÉ
Výstavní síň kulturního centra
Fotografie Petry Skoupilové se věnují takřka
výhradně ženě, její přirozenosti a kráse, nazírané citlivým a chápavým ženským okem.
Na rozdíl od mužů volí civilní, neateliérové
prostředí, vytvářející tiché souznění ženské
pospolitosti. Vernisáž se uskuteční 8. 9. 2022
v 17:00 hod. Otevřeno denně 9:00–12:00
a 14:00–17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
10–19/9

SVĚT NETOPÝRŮ
Ekocentrum Podorlicko
Vernisáž a netopýří noc s vycházkou v doprovodu zoologa Jakuba Vrány začíná v pátek 9. 9. 2022 v 18:00 v Ekocentru Podorlicko
(Podbranská 959).
Výstava bude otevřena od 9 do 11:30 a odpoledne od 12:30 do 17:00. Pro děti jsou připraveny herní prvky, pro školní kolektivy je kvíz.
Výukový program „Svět netopýrů“ pro školy
lze objednat na telefonu 702 292 352.

JAN ŽIŽKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, životopisný, historický, drama, akční, český dabing, 125 min.
Vstupné: 140 Kč.

INDIÁN (ČR, SR, POLSKO) 2D
19:00
Mládeži přístupno, komedie, 94 min. Vstupné: 140 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

10/9 sobota

CESTA DO TVOJZEMÍ (ČR, SR, BELGIE) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, český dabing, 86 min. Vstupné: 60 Kč.
12/9 pondělí

VELKÁ PREMIÉRA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie,
90 min. Vstupné: 120 Kč.
14/9 středa

BULLET TRAIN (USA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, akční komedie,
titulky, 127 min. Vstupné: 120 Kč.
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NEODESLANÝ LÍSTEK Z PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
V mnoha českotřebovských rodinách jsou dodnes uchovávány cenné památky z období
1. světové války, týkající se našich předků. Ve většině případů se jedná o dobovou korespondenci, staré dopisy, pohlednice nebo lístky polní pošty, tzv. „Feldpostkorrespondenzkarte“.
Jeden z nich se jako zajímavá rodinná památka dochoval u manželů Mazurových z Parníka.
Lístek napsal krátce před svou smrtí v roce 1915 Josef Jiroušek, první manžel Anežky Jirouškové, která byla babičkou paní Věry Mazurové. Lístek, dle uvedené datace, byl napsán 18. května 1915. Pisatel jej tehdy uložil do kapsy své uniformy. Odeslání mu znemožnila stávající
situace. Všude kolem bouřila fronta 1. světové války, absence poštovního úřadu nebo schránky na dopisy byly tehdy věcí zcela samozřejmou. A tak lístek nosil při sobě s vědomím, až se
přiblíží k nejbližší poště, že jej odešle domů své milované rodině. Zde však zasáhl neúprosný
osud. Josef Jiroušek po třech dnech od napsání lístku, aniž by jej stačil odeslat, bohužel padl.
Jeho tělo záhy objevil jeho vojenský kolega Vojta Nápravník, který lístek odeslal na již předepsanou adresu:
Ctěná Paní
paní Anežka Jiroušková
Dlouhá Třebová čis. 176
Text lístku zde citujeme (bez jazykové úpravy):
Psáno 18. května
Drahá ženuško má.
Přijmi ode mě srdečný pozdrav. Velkou i malou zásilku jsem od tebe v pořádku obdržel, za které
ti posílám srdečný dík. Proč ti tak dlouho nepíšu, po tom nepátrej až zdali se živ domů navrátím
povím ti to. Jen měj strpení jako mám já a snad dá Bůh náš, že nás zase po tak dlouhé době zase
svede do hromady. Jak tu vojnu prožívám povím ti až po válce zdali se vrátím domů. Musím Tobě
také zděliti, že můj bratr Karel je zajat v Rusku. Posledně jsem s ním mluvil dne 14. května. Jen buď
zdráva i s Mařenkou mou drahou a zůstávám tobě stále věrný tvůj upřímný manžel Josef.“
Tolik původní text lístku. Jeho nálezce Vojta Nápravník, který je zde také uveden jako odesílatel, na boční strany lístku, připsal vlastní rukou další informace: „Bůh Vás potěš! Váš muž zemřel
dne 21./5. střelnou ranou do pánve. Pohřben u nádraží dne 21./5. v Grodzisko. Jeho poslední lístek
zasílám.“
Vše, co Josef Jiroušek, o svém válečném životě, zamýšlel doma říci milované Anežce, zůstalo
jednou provždy tajemstvím! Lístek, psaný inkoustovou tužkou, je dnes, pro své stáří a opotřebení, téměř nečitelný. Jistou jeho zajímavostí je fakt, který je patrný i na většině dochované
válečné korespondence. Jedná se o to, jak skutečně těžko muselo našim dědům a pradědům
tehdy být, když byli odvedeni uprostřed své práce v chalupách i továrnách od svých manželek a početných rodin s mnoha dětmi do neznáma a nikdo z nich nevěděl, zda své blízké ještě
někdy spatří. A tak se v psaních, určených manželkám, zcela běžně objevují výrazy jako „tvůj
věrný a oddaný manžel“. Věrnost, alespoň v této době, byla pro naše předky něčím posvátným a věcí zcela samozřejmou, nikoliv tak, jak je tomu dnes! Nelehké válečné prostředí a život
odvedenců dokládají také vzpomínky našich současníků, kteří v mnoha případech vypovídají, že dědeček nikdy za jejich života o válečných hrůzách nemluvil. Vzpomínky musely být tak
hrozné, že ti, kteří je na vlastní kůži poznali a přežili, jich chtěli vlastní vnoučata ušetřit. Hlad,
nedostatek oblečení a mizerné hygienické podmínky byly na frontě věcmi zcela běžnými.
Život mladého Josefa Jirouška vyhasl v Grodzisku v Polsku. Vzhledem k absenci pamětníků, příbuzných i osobních dokladů o jeho původu nevíme vůbec nic. Připomeňme si tedy
alespoň v krátkosti životní osudy jeho ovdovělé manželky. Anežka Jiroušková (* 11. 5. 1891,
† 14. 2. 1980) pocházela ze sousední Dlouhé Třebové. Právě zde, ve stavení čp. 198, se narodila jako Anežka Süsserová, dcera Františka Süssera, tkalce z čp. 198, a jeho manželky Josefy,
rozené Špeisové. Manželé Anežka a Josef Jirouškovi přivedli na svět dceru Mařenku (* 1912),
které v době, kdy její tatínek padl, byly tři roky. Ovdovělá Anežka Jiroušková se později nanovo provdala. Jejím druhým manželem se stal Ladislav Štusák, působící v letech 1. světové
války v legiích. Po svatbě si manželé Štusákovi postavili v Dlouhé Třebové domek čp. 234, kam
se nastěhovali. Z manželství se v roce 1930 narodila dcera Zdeňka, v dospělosti provdaná
Rollerová. Ladislav Štusák působil v letech 2. světové války v Dlouhé Třebové jako knihovník.
V této nelehké době dobrovolně odešel ze života. Anežka během svého druhého manželství
docházela pěšky do práce do parnické textilní továrny HPS. Později vypomáhala v Dlouhé
Třebové u sedláků, za stravu a potraviny. V domku čp. 234 v Dlouhé Třebové Anežka, tehdy již
Štusáková, žila až do konce života a také zde zemřela.
V roce 2018 jsme si připomněli sté výročí dosud nejhoršího válečného konfliktu v dějinách
lidstva, 1. světové války. Osudy mnoha obyvatel našeho města a přilehlých obcí jsou zaznamenány v publikaci „Česká Třebová a Velká válka 1914–1918“, jejímž jsem autorem. Bohužel
však osudy Josefa Jirouška a jeho manželky zde nenalezneme, neboť v době vydání knihy
nám nebylo o jeho životě nic známo. Proto nyní jeho osud a existenci posledního lístku z fronty připomínáme v samostatné vzpomínce.
Martin Šebela
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Foto: Anežka Jiroušková - Štusáková / archiv M. Šebela

Křest knihy Martina Šebely „Česká Třebová a Velká válka
1914–1918“ v městské knihovně v listopadu 2018 /
foto: Michal Horák
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 8–18 hodin
(ve středu 28. září otevřeno)

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů. Seminář probíhá první úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 6. září 2022
od 17 hodin, tentokrát na téma Koordinační schůzka. 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 20. září 2022
od 17 hodin, tentokrát na téma Ozubnicová
dráha Tanvald–Kořenov–Harrachov. Cena
lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.

PROJEKT TA BOŽENA! POKRAČOVAL RODINNÝM ODPOLEDNEM NA HORÁCH

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední
úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý
27. září 2022 od 17 hodin, tentokrát na téma
Staré náměstí. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Martin Šebela.

KROUŽEK PRO DĚTI
Kroužek bude probíhat od října. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech, internetových stránkách a facebooku muzea.

Projekt Ta Božena si klade za cíl připomenout
160 let od úmrtí Boženy Němcové. Společně
se na něm podílejí města Česká Třebová a Litomyšl, která u této příležitosti pořádají různé kulturní akce. Odpoledne 7. srpna patřilo
loutkovému představení pro děti a možnosti
prohlídky kaple Panny Marie Pomocné na
Horách.
Více informací o projektu, který bude pokračovat do konce letošního roku, se dozvíte na
https://tabozena.cz/
Jiří Holý, mediální asistent města

VERNISÁŽ VÝSTAVY

KRAJINA A LIDÉ
V MALÍŘSKÉM DÍLE
OLDŘICHA HLAVSY (1889–1936)
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. září 2022 od
17 hodin. Úvodní slovo pronesou PhDr. Ludmila Kesselgruberová, PhD. a Stanislav Vosyka. Výstava představí mnohá dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých
i veřejných sbírek a zároveň objasní malířovu
vazbu na Českou Třebovou.
Výstava potrvá do neděle 6. listopadu 2022.
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

OPĚT ZVEME NA KURZY ALFA
Kdo bude od 19. září v pondělí přicházet na katolickou faru v Klácelově ulici, prožije cyklus
přednášek o základních tématech křesťanství. Setkání začnou vždy v 18:30 posezením u kávy
a něčeho dobrého, po přednášce bude příležitost diskutovat. Jedno proběhne v sobotu
12. listopadu a zazní v něm tři přednášky o Duchu svatém. Kurz skončí 28. listopadu.
Přednášek se ujmou tři ženy a čtyři muži z katolické farnosti, mezi nimi též farář Miloš Kolovratník. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí ochutnat něco z tohoto náboženství, prohloubit
své znalosti či si ujasnit, v co vlastně věří a touží věřit. Na kurz se nemusíte předem přihlašovat.
V průběhu se dotkneme otázek lidského štěstí, tajemství Ježíše z Nazareta, víry, bible, modlitby, zla, uzdravení a církve.
Bližší údaje viz stránky farnosti: http://farnostct.cz/
Za přípravný tým
Jakub Brdíčko

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.cz

neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství

Klácelova 1, Česká Třebová

www.farnostct.cz

neděle 9:30

Církev československá husitská

Mlýnská 900, Česká Třebová

–

neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická

Riegrova 283, Česká Třebová

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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Dne 10. září 2022 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil
pan Wladyslav Bobela.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 29. září 2022
uplyne 1. rok, kdy nás
navždy opustil
pan Pavel Jasanský.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 2. září 2022 uplyne
2. rok, kdy nás navždy
opustil pan Jan Pávek.
Vzpomeňte na něho
s námi. Manželka Dana
a dcery Marcela a Dana
s rodinami.

Dne 25. září 2022
uplyne 4. rok, kdy nás
navždy opustila paní
Marie Hrazděrová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 15. srpna 2022
uplynul 7. rok, kdy nás
navždy opustil milovaný
syn Martin Daněk.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi
a věnujte mu tichou
vzpomínku. Rodiče.

Dne 7. září 2022 uplyne
1. rok, kdy tiše odešla
naše mamka, paní Irena
Dosoudilová.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Irena a Mirka

Dne 29. srpna 2022
uplynulo 20 let, kdy
nás navždy opustil pan
Zbyněk Jiroušek.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 4. září 2022 uplyne
19 let, kdy nás navždy
opustila paní Jana
Vyhnálková.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 15. srpna 2022
uplynulo 18 let,
kdy nás opustila paní
Stanislava Lomová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná
dcera Marta s rodinou.

Dne 8. září 2022 uplyne
5 let, kdy nás navždy
opustil pan Bohumil
Kratochvíl.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka a děti
s rodinami.

Dne 16. 9. 1990
zemřel můj manžel
Ignác Paleník.
Letos by se dožil
96 roků.
Vzpomínají manželka
Joanna a syn Miroslav
s rodinami.

Dne 14. září 2022
uplyne 19 let, kdy nás
navždy opustil
pan Zdeněk Vítek.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 10. srpna 2022
uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil pan
Karel Chrastil.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná
syn s rodinou.

Vzpomínáme na Jana
Demla, který zemřel
19. 8. 2007.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Renata, děti Dominika,
Honzík a Aneta, rodiny
Demlova a Báčova,
kamarádi.

Dne 19. srpna 2022
uplynul 3. rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jiří Janisch.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 10. září 2022 uplyne 17 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan
Jaroslav Vašíček.
Děkujeme všem,
kdo mu věnují
tichou vzpomínku.
Manželka a syn
s rodinou.

Dne 28. srpna uplynulo
100 let od narození
našeho tatínka, pana
Bohumíra Ploce,
dlouholetého
pracovníka Primony.
Vzpomínají synové
Bohumír a Vladimír
s rodinami.

Před 10 lety, dne
12. září, jsme se navždy
rozloučili s paní
Tusneldou Burešovou,
učitelkou na ZŠ.
Děkujeme všem, kteří jí
spolu s rodinou věnují
tichou vzpomínku.

Dne 20. září 2022
uplyne 11 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Bělina.
Děkujeme všem,
kteří vzpomínají s námi.
Manželka a děti
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
15. 9. uplyne 18 let,
kdy nás opustil
pan Hubert Vencl.
Vzpomíná rodina.

Dne 30. září 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila paní
Mária Gajdošíková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.
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Dne 21. září 2022
uplyne 2. rok, kdy nás
navždy opustila paní
Kateřina Vacková.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 25. srpna 2022
uplynulo 30 let, kdy nás
navždy opustila paní
Jiřina Krejčí.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 26. září 2022
uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustila paní
Ludmila Vulcová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 28. září 2022
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás opustila paní
Jarmila Vejdová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 20. září 2022 uplyne 8 let, kdy nás navždy
opustil pan Jan Švíř.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: děti s rodinami.

Dne 16. září 2022
uplyne 1. rok, kdy nás
navždy opustil pan Jiří
Freudl.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

Dne 2. 9. uplyne již
20 let ode dne, kdy nás
navždy opustil
můj tatínek
Pavel Borůvka.
Prosím věnujte mu se
mnou tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná
dcera Marcela.

Dne 27. 9. 2022 uplyne
6 let od chvíle, kdy nás
opustil pan Zdeněk
Špatenka.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 30. září 2022
uplyne 4. rok, kdy nás
navždy opustila paní
Růžena Mikolecká.
S láskou
stále vzpomínají
manžel, dcery
a vnoučata.

Dlouhých pět let uplyne
28. 9. 2022 od chvíle,
kdy utichlo srdce paní
Jarmily Burešové.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 8. září 2022 uplyne
1. rok, kdy nás opustila
paní Miloslava
Keprtová.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 2. září 2022 uplyne
2. rok, kdy nás opustil
pan Jindřich Dvořák.
Vzpomeňte na něho
s námi.
Vzpomíná manželka
Marcela s rodinou,
ostatní příbuzní.

Dne 3. září 2022 uplyne
8 let od úmrtí naší
milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Věry Salivarové.
Zůstává v našich
srdcích.
Vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Dne 24. září 2022
uplyne 3. rok, kdy nás
opustila paní Marie
Rousková.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 15. září 2022 uplyne 12 let od tragického úmrtí paní Hany Nádvorníkové
a Františka Nádvorníka.
Všichni, kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

Dne 9. září 2022 uplyne 26 let, kdy nás
tragicky opustila dcera Anička Kristková,
rozená Štarmanová, a její vnuk Daneček.
Vzpomíná maminka, děti, bratr s rodinou.

Dne 14. 9. 2022 uplyne 5. rok, kdy nás opustila paní Terezie Honlová.
Letos jsme si připomněli 40. výročí úmrtí
pana Vlastimila Honla.
S láskou vzpomíná rodina

ÚMRTÍ
Jana Ondrová, 52 let, České Heřmanice
Věra Kupková, 93 let, Česká Třebová
Vlasta Dittrichová, 80 let, Česká Třebová
Hana Kleslová, 96 let, Česká Třebová
Petr Hyksa, 54 let, Česká Třebová
Karel Frűauf, 78 let, Česká Třebová
Věra Venclová, 72 let, Česká Třebová – Lhotka
Josef Pešek, 61 let, Česká Třebová
Jaroslava Broulíková, 79 let, Česká Třebová
Jaroslav Šalda, 72 let, Česká Třebová
Olga Kargerová, 79 let, Česká Třebová
Zdenka Voleská, 96 let, Česká Třebová
Zdeněk Šimek, 79 let, Česká Třebová
Jaroslav Chadima, 83 let, Česká Třebová
Ludmila Malá, 79 let, Česká Třebová
Josef Smola, 73 let, Třebovice
Zdeněk Šťastný, 60 let, Česká Třebová
Vzpomínáme.
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VZPOMÍNKY
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.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P. S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je
bezplatné školení na PC, které probíhá
individuálně na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní obsluhu počítače,
vysvětlení internetu včetně komunikace,
ovládání základních kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností
a dovedností, zprostředkování kontaktů se
společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál
ního zabezpečení, při sepisování žádostí,
námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také
v podpoře při hledání vhodného pracovního
místa, sepsání strukturovaného životopisu.
Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým.
Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence se sjednává dle individuálních potřeb a požadavků
uživatele. Je poskytována dětem od 1 roku
až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70 Kč/hodinu, od
18 do 6 hodin a o víkendu 120 Kč/hodinu.
Nad 18 let – 80 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin
a o víkendu 130 Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek
rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou
zaměstnanci Centra.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
Telefonicky:
465 525 324,
775 693 985,
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz
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SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice v Ústí
nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají
lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k nám mohou dojít také
pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2022 služby sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově
postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12. 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)
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
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INZERCE

MILOSTIVÉ LÉTO 2

POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením
jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či
penále.
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky
a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát (dluh na nájmu u obce, poplatek za
odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).
CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla
účtu, na který zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč.
Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků,
odkoupený inkasní společností.
• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

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.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto
vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9:00–22:00 h.
TZ Člověk v tísni

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ZÁŘÍ 2022
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
3.–4. 9. 2022 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643
10.–11. 9. 2022 MDDr. Duchečková Eva, Česká Třebová, Litomyšlská 590, tel. 606 704 599
17.–18. 9. 2022 MDDr. Hájek Jiří, Vysoké Mýto, Čelakovského 610, tel. 465 420 400
24.–25. 9. 2022 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310
28. 9. 2022 MUDr. Hendrych Zdeněk, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 970
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
ROSA V ZÁŘÍ
Pilně pro Vás připravujeme program na září. Věřte, že o své oblíbené aktivity nepřijdete. Do
konce prázdnin najdete vše na fb Rosa rodinné centrum, v sekci „Události“.

VENDULA ŠTOLFOVÁ
Rosu jsem poprvé poznala na akcích, které
pořádala. Tedy tam jsem poznala její členky.
Do Rosy jsem se dostala poprvé, když jsem
šla na oslavu narozenin dcery mojí sestřenice. Bylo to na místě, kde najdete Rosu dnes,
u Základní školy Ústecká. Zjistila jsem, že je
možné přijít si jen tak hrát, začali jsme toho
se synem využívat. Dodnes si Rosu půjčujeme pro narozeninové oslavy dětí o víkendech, i když už obě chodí do školy.
Po nějaké době jsem začala uvažovat o členství, abych měla výhodnější vstupné na různé
akce a aktivity, kterých jsme se zúčastňovali.
Šárka Březinová, předsedkyně Rosy rodinného centra, se chopila toho, že mám zájem,
a hned se se mnou domluvila na dopoledních službách každý pátek, které jsem vedla
skoro tři roky. Ukončil je návrat do práce.
Samozřejmě nezůstalo pouze u služeb a začala jsem se aktivně podílet na mnoha dalších
akcích. Kde je potřeba, tam pomůžu. Účastnila jsem se například tvořivých dílniček na
vánočních akcích v Muzeu i v Kulturním centru, na velikonočních i vánočních výstavách,
aktivně jsem tvořila při jarních i vánočních
aktivitách přímo v Rose. Pomáhala jsem také
při oblíbených akcích Rosy jako Vítání jara –
vynášení Moreny, Zahradní slavnost v Rose,
Piknik v Javorce, Pohádkový les u Floriána
nebo Svatomartinský průvod. Na Pohádkový
les jsem ze začátku chodila se svými dětmi
a plnili jsme úkoly, dnes mi pomáhají na stanovištích převlečeni za pohádkové bytosti.
Také, pokud to čas dovolí, se rádi účastníme
Nocování v Rose. „Přespávačky“ na různá témata, jako karnevalové nebo čarodějné, děti
moc baví. Přes letní prázdniny už několikátý
rok pomáhám s příměstským táborem. Tato
práce s dětmi mi začala dávat čím dál větší
smysl. Když přišel čas řešit, co dělat po mateřské dovolené, práce s dětmi byla jasná volba.
Nepostradatelná aktivita jsou Bazárky s dětským i dospělým oblečení, kde trávím s holkama z Rosy spoustu času při přípravách,
prodeji a pak i úklidu, a baví mě to. Samozřejmě jsem tu „zaměstnala“ i svého manžela,
pomáhá s různými opravami a výrobou rekvizit na akce Rosy. Dalo by se říct, že Rosa je
součást naší rodiny a rosteme spolu.
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Malá ochutnávka z toho, co již dolaďujeme a na co se už nyní můžete těšit:
5. 9. 15:30 Seznamovací lekce Keramika / Šikovné ručičky – kroužek pro děti od 5 let, možnost školní děti vyzvedávat lektorkou ze Školní družiny. Jeden týden keramické tvoření, druhý
týden vyrábění z papíru, látek, drátků…
6. 9. 9:00 Klub rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců… s novou lektorkou
8. 9. dopoledne Klub pro rodiče s miminky – cvičení, zpívánky a říkánky
8. 9. 17:30 Klub pro těhotné ženy
16. 9. 15:00 Zahradní slavnost – školní zahrada vedle Rosy. Na co se těšit a co si společně
užít? Obří bubliny, tvořivé dílničky, hry pro malé i velké, malování na obličej, opékání na ohni.
Zpěvem a hudbou k radosti nás oblaží skupina MANTROVNÍCI. S sebou piknikové deky (pár
máme na zapůjčení) a něco k opékání (bude možnost i zakoupit), budou připraveny domácí
limonády, čaj a káva, napečené dobroty.
Připravujeme na říjen:
Bazárek nejen dětského oblečení
Nocování v Rose

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO SKAUTU – HOLEK I KLUKŮ OD 4 LET
Chcete pro své dítě najít volnočasovou aktivitu, která dává smysl, připravuje prakticky pro
budoucí život, učí zodpovědnosti, ohleduplnosti i jiným dovednostem a nabízí bezpečné
prostředí v přátelské partě vrstevníků? Pak právě pro Vaše dítě připravujeme první schůzku,
která proběhne 9. září od 16 hodin. Děti se mohou zúčastnit naší první schůzky a vyzkoušet
si, jaké to je být skautem. Následně se můžete sami rozhodnout, zda bude dítě ve skautování
pokračovat a příp. si vybrat oddíl, vhodný právě pro Vaše dítko.
Jakub Fibigar, zástupce vedoucí střediska
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti
Příjem zboží

středa 21. 9. 2022

9:00–11:00

13:00–17:00

Prodej zboží

čtvrtek 22. 9. 2022

9:00–11:00

15:00–17:00

Výdej zboží*

pátek 23. 9. 2022

15:00–16:00

*Nutné vyzvednout zboží 23. 9. 2022 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci
charitě!
Oblečení je možné označit dopředu! Seznam a informace k označení oblečení bude na našich stránkách v sloupečku „naše akce“ pod letáčkem Bazaru, v aktualitách nebo k vyzvednutí
v kanceláři.
Poplatek za příjem zboží
0–30 ks		
50 Kč
31–60 ks		
100 Kč
61–120 ks
160 Kč
121–200 ks
220 Kč
201 a více
300 Kč
kočárek		
20 Kč
sedačka		
20 Kč
postýlka		
20 Kč

KRUHÁČE V JAVORCE

Z KULÍŠKA JE JASMÍNKA
Někteří už jste si možná všimli, že z Dětské
skupiny Kulíšek v Litomyšlské ulici se stala
Dětská skupina Jasmínka. Změnil se nejen
název, ale i majitel. Od dubna tohoto roku
je majitelkou Dětské skupiny paní Kamila
Bucherová z Boskovic. V současné době provozuje 5 dětských skupin a 2 mateřské školy
v Hradci králové, Pardubicích, Vysokém Mýtě,
Chocni a Boskovicích.
Velkou změnou pro dětskou skupinu Jasmínka je připravovaná rekonstrukce interiéru,
který zpříjemní a zútulní všem 12 dětem jejich pobyt. Zatím máme radost z nového nábytku a těšíme se na rekonstrukci koupelny,
kuchyně, šatny a herny.
Od září se těšíme na další rok s dětmi, které
zůstávají, a také nováčky, kteří k nám přijdou.
Podívejte se na naše webové stránky
www.safariclub.cz.
Dana Ehrenbergerová, Kamila Bucherová

Každé pondělí 17:00–18:00
Každý lichý čtvrtek 17:00–18:00
• dynamické kruhové tréninky
• na čerstvém vzduchu
• za každého počasí
• mnoho cvičebních pomůcek
• cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého
tel.: 603 158 396
e-mail: velejan@centrum.cz
Cvičíme od pěti cvičících.
Cena za lekci 80 Kč.
Sraz u Bosenského pavilonu.

V ČESKÉ TŘEBOVÉ
MŮŽE VZNIKNOUT CENTRUM
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
V areálu Střední školy technické a dopravní
Gustava Habrmana v České Třebové by mohlo vzniknout centrum pro mladé začínající
podnikatele. Projekt se začíná rodit ve spolupráci Pardubického kraje a Pardubického
podnikatelského inkubátoru P-PINK. Sdílené
dílny s potřebným zázemím by měly vzniknout ve výrobní hale společnosti MIKA, která
ukončila výrobu a halu postupně opouští.
O využití prostoru jednal hejtman Martin
Netolický s ředitelem školy Janem Kovářem
a zástupci Pardubického podnikatelského
inkubátoru.
„Rozvoj podpory podnikatelského prostředí
a především začínajících podnikatelů chceme ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem velmi výrazně akcelerovat a podpořit. Proto jsme se také rozhodli
posílit pracovní tým inkubátoru, ve kterém
jsou zkušení mentoři Jiří Janků, Přemysl Rubeš či Richard Červenka. Ti jsou pro nás zárukou dalšího rozvoje inkubátoru a aktivit,

Výrobní hala MIKA / foto: Pardubický kraj

kterými pomáhá mladým začínajícím podnikatelům,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Prozatím jsme však lehce opomíjeli start-upy a začínající podnikatele v technických
a řemeslných profesích, kteří však nemají
začátky vzhledem k často vysokým pořizovacím nákladům techniky jednoduché. Tyto
myšlenky se protnuly s ukončením výroby
společnosti MIKA, která měla pronajatou
výrobní halu v areálu naší technické školy
v České Třebové. Tento areál se jeví jako velmi vhodný pro vytvoření sdíleného pracoviště pro začínající podnikatele, kteří se mohou

rekrutovat mimo jiné z žáků našich středních
průmyslových škol, kterých je v okrese Ústí
nad Orlicí hned několik. V areálu by měli mít
kromě odpovídající strojové techniky také
potřebné kancelářské a podpůrné technické
zázemí,“ vysvětlil obrysy plánu hejtman Martin Netolický. Podle hejtmana je nyní zpracováván stavebně-technický průzkum objektu
a prověřování dotačních možností, a to jak
na úpravy objektu, tak na pořízení technického vybavení.
TZ Pardubický kraj
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

NABÍDKA KURZŮ 2022/2023

Malba – pokročilí
Kurz je určen pro ty, kteří kurz Malby navštěvovali v předešlém školním roce.
Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: úterý 9:00–12:00 1× za měsíc (7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)
Cena: 1500 Kč (1450 Kč/člen SD)
Kresba
Kurz je určen pro ty, kteří s kresbou začínají nebo pro mírně pokročilé. Po absolvování
tohoto kurzu lze pokračovat v kurzu Malby.
Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: úterý 9:00–12:00 1× za měsíc (7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)
Cena: 1500 Kč (1450 Kč/člen SD)
Keramika
Určeno pro ty, kteří by se chtěli naučit práci s keramickou hlínou. Postupně se budeme seznamovat s keramickými technikami
a způsobem zdobení výrobků.
Lektor: Mgr. Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: čtvrtek 8:30–11:00 1× za měsíc
(10 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na
Strouze)
Cena: 2300 Kč (2250 Kč/člen SD)
Sklo a kov
Vyzkoušíme různé techniky, ve kterých je základním materiálem sklo či kov nebo jejich
kombinace – drátování, fusing, šitý šperk
z korálků, nepravý smalt, cínování, tiffany či
leptání skla. Jedná se o vyrobení si drobných
předmětů – např. šperky.
Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc (7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)
Cena: 1800 Kč (1750 Kč/člen SD)
Textil ART
Budeme tisknout a malovat na textil – tašku, tričko, deštník. Také budeme batikovat,
zkoušet voskovou batiku. Naučíme se plstit
za mokra i za studena, používat filc a vyrábět
z něho např. pouzdro na mobil, květy do vlasů. Vyzkoušíme malovat na hedvábí i jednoduché základy tkaní.
Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc (7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na Strouze)
Cena: 1800 Kč (1750 Kč/člen SD)
Rukodělný kurz
Vytváření výrobků známými i méně známými
technikami, vytváření dekorativních i užitkových věcí.
Lektor: Lada Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:30 1× za měsíc
(7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na
Strouze)
Cena: 1300 Kč (1250 Kč/člen SD)
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Pedig
Vyrábění košíků, ošatek a dekorací pomocí
přírodního materiálu – pedigu, elhar šňůry,
korálků a dalších materiálů.
Lektor: Lada Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:30 1× za měsíc
(7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na
Strouze)
Cena: 1300 Kč (1250 Kč/člen SD)
Šijeme pro radost
Zaměříme se především na šití na šicím stroji.
Ušijeme si doplňky do domácnosti, kabelky,
hračky, ale především to, o co budete mít zájem. Nejedná se o kurz šití konfekce. Šití z nových látek, ale i recyklace např. košil, riflí…
Vhodné i pro začátečníky. Možnost zapůjčení
šicího stroje (k dispozici 2 ks).
Lektor: Lada Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:30 1× za měsíc
(7 lekcí), budova Paleta (bývalý ÚP, ul. Na
Strouze)
Cena: 1000 Kč (950 Kč/člen SD) – v ceně není
zahrnutý materiál
Knihařství – začátečníci
Dovolte nám, abychom Vám představili jedno „staré“ řemeslo, které ani v dnešním uspěchaném světě neztrácí své kouzlo ani místo
v našem životě – řemeslo knihařské.
(14 sezení = 14 výrobků)
Lektor: Danuše Vytečková
Schůzky: pondělí 15:00–18:00 1× za 14 dní,
Knihařská dílna ul. Grégrova
Cena: 2600 Kč (2550 Kč/člen SD)
Knihařství – pokročilí
Určeno pro ty, kteří kurz již navštěvovali
v předešlém školním roce. Dovolte nám, abychom Vám představili jedno „staré“ řemeslo,
které ani v dnešním uspěchaném světě neztrácí své kouzlo ani místo v našem životě –
řemeslo knihařské.
(14 sezení = 14 výrobků)
Lektor: Danuše Vytečková
Schůzky: pondělí 15:00–18:00 1× za 14 dní,
Knihařská dílna ul. Grégrova
Cena: 2600 Kč (2550 Kč/člen SD)
Tvůrcem svého života
Bylinky, homeopatie, čínská medicína, psychologie, psychosomatika…
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 9:00–11:00 1× za měsíc
(7 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Sebeléčebné schopnosti těla I.
Sebeléčba bez chemie, léčba stravou, hydroterapie, bezchemická a bezobalová domácnost, seznámení s etikoterapií, seznámení
s léčebnými hudebními nástroji + automasáž hlavy podle terapie Su Jok, seznámení
s léčebným pohybem. Krátce se seznámíme
s benefity dalších metod sebeléčby např. autopatie, fytoterapie, terapie se zvířaty, terapie světlem, terapie tmou atd.
https://zdravinarukou.webnode.cz/
Lektor: Kateřina Rouse, DiS.

Schůzky: středa 11:30–13:30 1× za měsíc
(8 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 3000 Kč (2950 Kč/člen SD)
Sebeléčebné schopnosti těla II.
Vhodné pro ty, kteří kurz Sebeléčby navštěvovali v předešlém školním roce a chtějí na
něj navázat. Obsahem kurzu budou praktická cvičení zaměřená na zmírnění bolestí
a napětí na těle i duši. Techniky vycházejí
z učení a seminářů MUDr. Ch. Northrupové
(americká gynekoložka, lékařka, porodník,
jedna z prvních celostních lékařek na světě),
MUDr. Jana Hnízdila, Doreen Virtue, Clemense Kubyho, MUDr. Park Jae Woo (sestavil systém akupunkturních bodů Su Jok), vyzkoušíme staré čínské, havajské a indické postupy,
které pomáhají psychice.
Lektor: Kateřina Rouse, DiS.
Schůzky: středa 9:00–11:00 1× za měsíc
(10 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 3400 Kč (3350 Kč/člen SD)
Psychologie
Kurz zaměřený na procvičování paměti, logických úloh a zábavných testů. Vše probíhá
zábavnou formou. V lekcích se zaměříme i na
psychologické testy, osobnostní testy a gymnastiku myšlení pro seniory.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: čtvrtek 9:45–10:45 (1. skupina),
10:45–11:45 (2. skupina) 1× za 14 dní (14 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1000 Kč (950 Kč/člen SD)
Čtenářský klub
Určeno pro všechny, kteří rádi čtou. „Kniha je
předmět, který ožívá v rukou čtenáře“, společně tedy oživíme vybrané příběhy: přečteme si společně kapitolu a následně si o přečteném budeme povídat: předvídat, co se
asi stane, vymýšlet alternativní pokračování
nebo jen rozjímat, „co tím chtěl autor říct“.
Lektor: Mgr. Eliška Havelková
Schůzky: pondělí 10:00–11:00 1× za 14 dní
(14 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1000 Kč (950 Kč/člen SD)
Logik – Deskoherna pro seniory
Zaměřeno na hraní deskových a karetních
her.
Lektor: Pavel Suchý
Schůzky: středa 14:00–16:00 1× za měsíc
(7 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Počítačový kurz – začátečníci
Práce s počítačem, internetem, programy
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
teoretická znalost (pojmy, jak funguje PC,
apod.). Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: čtvrtek 11:45–12:45 1× za 14 dní
(14 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1000 Kč (950 Kč/člen SD)
pokračování na další straně >
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Anglický jazyk – začátečníci + mírně pokročilí
Intenzivní kurz je vhodný pro začátečníky
a mírně pokročilé. Procvičování slovíček na
určitá témata (rodina, čísla, barvy…), základní pravidla gramatiky, procvičování časů,
tematické hodiny – Christmas, Easter, řešení
modelových situací, zdokonalování a rozšiřování slovní zásoby.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: čtvrtek 7:45–8:45 1× týdně (28 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1900 Kč (1850 Kč/člen SD)
Anglický jazyk – pokročilí
Intenzivní kurz je vhodný pro účastníky s pokročilou znalostí AJ, kteří kurz navštěvovali v předešlém školním roce. Procvičování
slovíček na určitá témata, pravidla gramatiky, procvičování časů, tematické hodiny –
Christmas, Easter, řešení modelových situací,
zdokonalování a rozšiřování slovní zásoby.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: čtvrtek 8:45–9:45 1× týdně (28 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1900 Kč (1850 Kč/člen SD)
Francouzský jazyk
Určeno komukoliv, kdo má o tento jazyk
zájem. Naučíme se zábavnou a tvořivou formou základy cizího jazyka. Výuka bude vedena formou hry, kreslením, zpíváním, vyprávěním příběhů ve francouzském jazyce.
Lektor: Mgr. Eliška Havelková
Schůzky: pondělí 9:00–10:00 1× týdně
(28 lekcí), DDM Kamarád
Cena: 1900 Kč (1850 Kč/člen SD)
Posilování a kondiční cvičení s balony
Posílení pánevního dna a páteře, správné držení těla a další protahovací cvičení.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: úterý 8:30–9:30 1× za 14 dní (14 lekcí), malý sál KC
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Jóga
Dechová cvičení a relaxace, které vedou
k celkovému uvolnění těla a navodí psychickou rovnováhu.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: úterý 10:00–11:00 1× za 14 dní
(14 lekcí), malý sál KC
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Letem tanečním světem
Průlet tanečními styly (řecké, cikánské, latinskoamerické) i moderní seznámení s tancem.
Vhodné pro muže i ženy.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 9:00–11:00 1× za měsíc
(7 lekcí), malý sál KC
Cena: 700 Kč (650 Kč/člen SD)
Country tance – začátečníci
Kurz je vhodný pro páry i jednotlivce, kteří
mají rádi tanec. Nepotřebujete žádné společenské oblečení ani žádné zkušenosti, jen
dobrou náladu a chuť naučit se tance v ryt-

mu country. Tento kurz je vhodný pro každou
věkovou kategorii.
Lektor: Oldřich Benda, Pavlína Hejlová
Schůzky: pátek 17:30–19:30 1× za měsíc
(8 lekcí), malý sál KC
Cena: 2000 Kč (1950 Kč/člen SD)
Country tance – pokročilí
Určeno pro ty, kteří kurz navštěvovali v předešlém školním roce. Vhodné pro páry i jednotlivce, kteří mají rádi tanec. Nepotřebujete
žádné společenské oblečení ani žádné zkušenosti, jen dobrou náladu a chuť naučit se
tance v rytmu country. Tento kurz je vhodný
pro každou věkovou kategorii.
Lektor: Oldřich Benda, Pavlína Hejlová
Schůzky: pátek 17:30–19:30 1× za měsíc
(8 lekcí), malý sál KC
Cena: 2000 Kč (1950 Kč/člen SD)
*(člen SD = člen místního Svazu důchodců, Česká Třebová)
V případě, že si člen místního svazu důchodců vybere více kurzů, příspěvek bude
poskytnut pouze na jeden kurz!
Ve školním roce 2022/2023 došlo k navýšení
cen kurzů. Nebyla podpořena žádost v rámci
soutěže Obec přátelská seniorům. Kurzy jsou
částečně financovány z operačního programu Jan Amos Komenský.

DOMOV PRO SENIORY
OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

KAPELA 375 M N. M.
První prázdninový týden patřil letos kapele
375 m n. m. Přestože se z gymnazistů stali již
vysokoškoláci, stále se aktivně zajímají o život seniorů a věnují jim svůj volný čas. Koncert se tentokrát neodehrál pod balkony, ale
v kapli. Bála jsem se, aby nás rozmary počasí
nepřekvapily a koncert neskončil jako loni
vyléváním dešťové vody ze zesilovače. Kaple byla zaplněna do posledního místa a další
židle se musely přidávat ještě v prostorách
před sálem. Akce se opět vydařila a těšíme se
na další koncert, nejpozději napřesrok.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Časová dotace: Jednotlivé kurzy budou probíhat v období říjen–květen zpravidla 1× za
14 dní nebo 1× za měsíc (60 minut – 180 minut) v závislosti na druhu kurzu. Jazykové
kurzy 1× týdně (60 minut).
Rozvrh kurzů bude připraven k vyzvednutí v kanceláři DDM Kamarád, Česká
Třebová a zveřejněn na webové stránce
ddmkamarad.eu od středy 7. 9. 2022.
Přihlásit se můžete pouze elektronicky od
7. 9. 2022. Elektronické přihlašování naleznete na webové stránce ddmkamarad.eu. V případě, že si nevíte s elektronickým přihlašováním rady, zastavte se u nás v kanceláři a rádi
Vám pomůžeme!
Platbu je nutné uhradit do pátku 23. 9. 2022.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na
číslo účtu 212028355/0600. Do poznámky
pro příjemce napište své jméno, příjmení
a název kurzu.
Pro otevření kurzu je stanoven minimální počet na 5 nebo 10 účastníků.
Storno podmínky jsou platné jako u zájmových kroužků DDM Kamarád, Česká Třebová.
Úřední hodiny DDM Kamarád
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
Budova Paleta – Na Strouze 1643
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
ddmkamarad.eu

NEJEN POD BALKONY,
ALE I NA BALKONĚ…
Letní koncerty se odehrávají převážně pod
balkony. Co se ale děje přímo na balkonech?
S laskavým svolením jedné z našich uživatelek, jejíž vášní je zahradničení, jsem nahlédla
na její balkon, bohatě osázený květinami
a nejen jimi. V truhlíku se červenají převislé
jahůdky, opodál stojí pevně přivázaná rajčata, okurky a vysoko přes zábradlí vykukují
slunečnice. Lichořeřišnice je již odkvetlá, ale
její místo pomalu přebírá velký květináč voňavé levandule.
Prostředí, které připomíná spíš zahrádku než
balkon, zve k posezení s kamarádkou u kafíčka. I tak může vypadat léto v Domově pro
seniory.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. září 2022.
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1. místo – Tereza Zapletalová se synem a Leiou

ZÁVODY AGILITY

Kristýna Vomáčková s Dandelionem

Nikola Matějíčková s Abigal

Dne 16. 7. probíhaly na ZKO Podhorka závody v agility, a to 2 speciály – Mistrovství
veteránů (psů) a Mistrovství seniorů 55+ a 2 zkoušky.
V naší ZKO máme 3 závodící veterány: Charlese – (8 let, kříženec, původem z útulku) a pod
vedením Gabriely Řehořové získal celkové 3. místo.
Black Rose – (11 let, kříženec NO a výmarského ohaře) si s Helenou Chrastilovou doběhla
pro celkové 2. místo. Velkou radost měla především panička, protože se zde Růža se svou
sportovní kariérou rozloučila. I když je do skákání stále celá divá, pí Helena nechce riskovat
další poranění vazů, které jí při váze 38 kg hrozí. Na skoky je tedy hodně těžká. Není divu – její
tatínek byl opravdu mohutný NO a maminka také nebyla z nejmenších.
Ťapku – (12 let, kříženec určitě s teriérem – je hodně tvrdohlavá). Ač běhá ochotně, tentokrát
si postavila hlavu a šla si prohlédnout a očichat paní rozhodčí, no a pak si cvičně proběhla
tunel, který v pořadí nebyl. Takže disc a naděje na umístění se rozplynula.
V seniorech za naši organizaci startovala pouze Helena Chrastilová s Rokym – 7letým křížencem původem z útulku. Majitelem je Jan Jiřík a s Rokym jednou týdně na tréninky agility
dojíždí z nedaleké Lukové. V prvním běhu se umístili na 2. místě, bohužel ve druhém se diskvalifikovali, takže na součet nedosáhli.
Generálním sponzorem obou mistrovství byl ORLING s. r. o. Ústí nad Orlicí vyrábějící kloubní
přípravky pro lidi, koně, psy i kočky. A my máme to štěstí, že nám paní Ing. Dušková před lety
věnovala svou přízeň. Bohužel, v minulém roce podlehla covidu. Byl to pro mě osobně velký
šok a hluboce mě tato zpráva zasáhla. Osm let je dlouhá doba, a i když jsme komunikovaly
hlavně přes internet a telefon, rozuměly jsme si velmi dobře. S úctou na ni vzpomínám.
Hlavním sponzorem přes krmivo pak byla společnost JK Animals Sams Field.
Tato byla také generálním sponzorem Podhorských dvojzkoušek, které proběhly ve všech
3 výkonnostních kategoriích. A ve všech jsme měli zástupce – tedy zástupkyně. V agility obecně vysoce převažují ženy.
Nejlepších výsledků dosáhla:
A1 – MA Božena Kubešová + Sára (kříženec) 2. a 3. místo
A2 – LA Helena Chrastilová + Roky (kříženec) 3. a 5. místo
A3 – LA Gabriela Řehořová + Ella (kříženec) 1. místo a DIS
a po návratu z mateřské dovolené také Tereza Zapletalová + Leia (kříženec) vyběhala krásné
4. a 6. místo v kat. SA 1.
Druhý den 17. 7. proběhly na Podhorce Podhorské jumpingy.
Velmi pěkných výsledků dosáhla děvčata především v kategorii A1:
LA – Kristýna Vomáčková + Dandelion Queen of Garden (BOC) 2., 3. a 4. místo – první závody
a všechny 3 běhy rychlé a bezchybné! Gratulujeme!
MLA – Nikola Matějíčková + Abigal (chodský pes) 2× 1. místo a 3. místo
MLA – Alena Moravcová + Fimo (BOC) 2., 3. místo a DIS
SA – Tereza Zapletalová + Leia (kříženec) 1., 5. místo a DIS
Paní Slávce Podmolové děkujeme za krásné parkury, které pro závodníky připravila a které
také posoudila.
Přijměte, prosím, velké poděkávání všem, kteří na závodech pomáhali, vařili, uklízeli, a především všem našim sponzorům!
Za ZKO Podhorka

Pojďte se protáhnout, posílit a zrelaxovat
zároveň. Lekce jógy se konají každou středu
od 16:50 a neděli od 18 hod. v tělocvičně Za
vodou na Parníku (nad posilovnou), adresa
Husova 109. Z důvodu omezené kapacity
je třeba místo na lekci rezervovat na adrese
www.joga-ceska-trebova.webnode.cz. Lekce
jsou vhodné i pro začátečníky. Sledujte novinky i na Facebooku na Jóga Česká Třebová.
Cena: 120 Kč dospělí, 100 Kč studenti, rodiče
na mateřské/rodičovské dovolené.
Těší se na Vás certifikovaná lektorka Kateřina
Horská, khorska@seznam.cz, tel. 721 813 123.

Helena Chrastilová

Kateřina Horská
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MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2022/2023
V polovině září startuje na zimním stadionu 15. ročník městské hokejové ligy (CHL)
„O putovní pohár starosty/ky města Česká
Třebová“. Předpoklad pro sezonu 2022/2023
je 24 týmů. Přihlášené týmy budou hrát podle nového hracího systému. Pořadatelem je
městská společnost Eko Bi.
red

JÓGA V ČESKÉ TŘEBOVÉ OD ZÁŘÍ 2022
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ilustrační fotografie: archiv DSC GYM

I TY SE MŮŽEŠ STÁT ŠAMPIÓNEM
Žijeme v době počítačů, u kterých naše děti
tráví většinu svého volného času. S nedostatečným pohybem se vytrácí i jejich fyzická
připravenost a po příchodu do kolektivu na
vlastní kůži pociťují tento nepříjemný handicap. Rodiče by měli své ratolesti „vyhnat“
do přírody, nebo jim osobním příkladem nastartovat aktivní vztah k některému z mnoha
sportů. My dnes nabízíme v Česku relativně
mladé, ve světě však velmi úspěšné brazilské
jiu jitsu.
Děti jsou jako houby. Když jsou mladé, rostou a vstřebávají vše, co vidí a slyší. Proto je
důležité, aby byly v tomto věkovém období
obklopeny pozitivní atmosférou. Brazilské jiu
jitsu je formou sebeobrany, která stmeluje
mnoho vlastností.

Podporuje sebedůvěru, učí disciplíně,
sebekázni a respektu k soupeři.
Brazilské jiu jitsu je nekrvavý sport a nesmíme ho zaměňovat s jinými bojovými sporty,
které preferují tvrdé údery a kopy. Naopak,
boj na žíněnce se odehrává ve stylu fair play
a v reálném životě nenutí děti bojovat, ale
učí je aktivně se bránit a nalézat úniky ze
složitých situací. Brazilské jiu jitsu zvyšuje
u plachých a neatletických dětí sebevědomí a umožňuje účinně čelit případné šikaně. S pravidelným tréninkem bezprostředně souvisí růst fyzické zdatnosti a získávání
zdravých návyků, ze kterých budou těžit po
celý život. Neméně důležitý je také mentální aspekt, který vyplývá z postoje „nikdy se
nevzdávej“ a který dodává dítěti sebejistotu.

Brazilské jiu jitsu je sice sport náročný a cesta k získání černého pásu bývá často dlouhá,
ale není nedosažitelná.
V České Třebové působí jeden z nejúspěšnějších oddílů brazilského jiu jitsu v České republice DSC GYM, který získal i v evropském
a světovém měřítku řadu významných ocenění. V jeho řadách najdeme Mistry České republiky, Evropy i Vicemistra světa. Oddíl má
i početnou členskou základnu nejmenších
sportovců, a tak pokud ses již rozhodl, rádi Tě
přivítáme ve svých řadách. I ty se můžeš stát
šampiónem.
Kontakty: mobil: 731131816,
e-mail: bjj.trebovice@seznam.cz
Lukáš Janda, hlavní trenér DSC GYM

TANEČNÍ ŠKOLA ČT VYBOJOVALA SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ NA ME 2022 VE SKOPJE
První červencový víkend se konala taneční soutěž Hiphop European Championships. Díky úspěchům na MČR CDO 2022 a zisku bodů
v celorepublikovém žebříčku získala Taneční škola hned několik nominací na Mistrovství Evropy 2022 v Severní Makedonii. Po dlouhé
16hodinové jízdě proběhlo první soutěžní klání dua Andělka Linhartová a Martin Prossa. Dva postupy nejprve do čtvrtfinále a pak semifinále byly povzbuzením pro celou výpravu a konečné 23. místo
z 63 nejlepších tanečních párů z celé Evropy úžasným výsledkem.
I přes vysoké teploty, šplhající se k 45 stupňům, probíhaly druhý den
sólové kategorie. Sportovní hala byla slušně klimatizovaná a mezinárodní porota to viděla takto: Marek Prossa si vybojoval postup do dalšího kola a skončil na nádherném 13. místě ze 47 tanečníků. Zrovna
tak Martin Prossa si ve své juniorské kategorii vybojoval 2× postup do
dalších kol a konečné 11. místo z 29 tanečníku. Ženské kategorie jsou
tradičně neuvěřitelně obsazeny, ale přesto se Lence Špajsové a Andělce Linhartové podařily moc pěkné výsledky. Lenka skončila 80. ze
106 tanečníků a Andělka 92. ze 121. Poslední soutěžní den byly na
programu battly. Martin Prossa za podpory celého teamu zabojoval
a z prvního kola, ve kterém bylo zaregistrováno 52 tanečníků z Bosny,
Kypru, Dánska, Německa, Itálie, Norska, Polska, Slovenska, Slovinska,
Švédska a Anglie, se probojoval do čtvrtfinále a konečně i do semifinále. V semifinále narazil na borce ze Švédska, přes kterého již neprošel. Celkové páté místo na Mistrovství Evropy je nejlepší výsledek,
který si celá česká výprava ze šampionátu odvezla. Děkujeme všem
tanečníkům za úžasnou reprezentaci nejen České republiky, Taneční
školy, ale i města Česká Třebová. Nyní je čeká na podzim Mistrovství
světa v rakouském Grazu.
Šárka Prossová, Sportovní taneční klub Česká Třebová z. s.
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SENZAČNÍ ÚSPĚCHY PLAVCŮ
Z ČESKÉ TŘEBOVÉ

Agáta Votrubcová, Šárka Stolínová a Helena Bečičková, členky plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová

V sobotu 11. 6. 2022 odstartovaly série nejvyšších plaveckých soutěží v České republice, které tradičně zahájili nejmladší plavci na
Pohárech ČR – Čechy /Morava. O týden později navázala Mistrovství ČR mladšího žactva
v Chomutově a staršího žactva v Českých
Budějovicích. Jako bonus na závěr proběhl
od 26. do 30. června jubilejní X. ročník LODM
v Olomouci.
Letní pohár ČR – Morava, desetileté žactvo, (11. 6. 2022, Prostějov)
Vybojovaná účast – Helena Bečičková, Anežka Moravcová a Agáta Votrubcová
AGÁTA VOTRUBCOVÁ
1. místo – 50 metrů motýlek, 1. místo
100 metrů volný způsob
2. místo – 50 metrů volný způsob, 3. místo –
50 metrů prsa, 3. místo – 200 metrů volný
způsob
HELENA BEČIČKOVÁ
2. místo – 50 metrů znak, 3. místo – 100 metrů znak
Letní pohár ČR – Morava, jedenáctileté
žactvo, (11. 6. 2022, Havířov)
Vybojovaná účast – Eduard Škarka
Letní mistrovství ČR, mladší žactvo,
(18.–19. 6. 2022, Chomutov)
Vybojovaná účast – Marie Červinková a Tereza Dejdarová

Krasobruslařský klub Česká Třebová

Letní mistrovství ČR, starší žactvo,
(18.–19. 6. 2022, České Budějovice)
ŠÁRKA STOLÍNOVÁ
1. místo / Mistryně České republiky – 50 metrů volný způsob
1. místo / Mistryně České republiky – 100 metrů volný způsob
Letní olympiáda dětí a mládeže 2022,
(26.–30. 6. 2022, Olomouc)
Vybojovaná účast za PAK – Marie Červinková,
Šárka Stolínová
ŠÁRKA STOLÍNOVÁ
1. místo 50 metrů volný způsob (čas 27,87 s –
splněný repre. limit na 2022–2023)
2. místo 100 metrů volný způsob
2. místo štafeta 4× 50 metrů volný způsob
(PAK)
Za skvělou reprezentaci města a oddílu plavání TJ Lokomotiva Česká Třebová moc děkuji a k nádherným výsledkům ještě jednou
všem gratuluji.
Velký dík patří i těm, kteří děti k závodní činnosti vedou a plavecký sport podporují, zejména rodiče, trenéři, město Česká Třebová
a NSA. Za oddíl plavání Lokomotiva ČT
Petr Hurych

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Uzávěrka příštího čísla
je 14. září 2022.
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KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ
Krasobruslařský klub Česká Třebová tradičně v polovině srpna zahájil novou sezonu dvěma
soustředěními. Do tréninků se na nich již zapojila první šestice nováčků a stávající členky se
naučily novým závodním jízdám nebo si zopakovaly své programy z minulé sezony.
V září již odstartují pravidelné tréninky, na které vypisujeme nábor nových členů – děti 4–9 let.
Během října připravujeme také nedělní kurz pro dospělé, kteří si chtějí zdokonalit bruslení,
případně si vyzkoušet základy krasobruslení. Více na www.kraso-ct.cz.
Jana Hůlková, KK Česká Třebová

Krasobruslařský klub Česká Třebová vyhlašuje na novou sezonu 2022/2023 nábor dětí do
školičky krasobruslení.
Více informací Vám poskytneme na kkceskatrebova@seznam.cz a www.kraso-ct.cz.
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NÁBOR SKI TEAM ČESKÁ TŘEBOVÁ Z.S.
Pokud máte rádi sníh a zimní období, pak
je tato nabídka pro Vaše děti to „pravé ořechové“. Přiveďte děti ke krásnému zimnímu
sportu a my je naučíme závodnímu lyžařskému stylu.
Děti budou trávit volný čas na čerstvém
vzduchu a budou se zdokonalovat v pohybových aktivitách. Máme skvělý kolektiv lidí
a pořádáme různé akce v rámci našeho spolku.
Členství u nás vás nezatíží vysokými finančními náklady a závodní činnost se snažíme
hradit z dotačních prostředků.
Přijďte se podívat na naše tréninky, které se
do konce září budou konat každou středu
v areálu na Horách od 17 hodin. Vaše návštěva bude nezávazná a bude na Vašem rozhodnutí, zda se k nám přidáte.
Více na www.skiteamct.cz nebo www.facebook.com/skiteamct/
Těšíme se na vás
Ski team Česká Třebová

CHYSTÁ SE TRIATLON LOKOMAN
V České Třebové se první zářijovou neděli uskuteční triatlon LokoMan. V závodu s názvem příznačným pro naše město i pro pořádající Spolek Bobina si může každý vyzkoušet kombinaci
třech disciplín, ve kterých měla Česká Třebová málem svou zástupkyni na Olympijský hrách
v Pekingu v roce 2008.
Závod odstartuje 4. září v 11:11 plaváním v rybníku Pařezák. Po plavecké části čeká závodníky
přejezd na kole po svazích kolem Kozlova a Hor do Javorky, kde budou absolvovat běh po
parku a úpatí Robova kopce. Pro amatéry a hobby závodníky je připravena trasa na vzdálenostech 300 m plavání, 13 km na horském kole, 4 km běhu. Pro trénované a ostřílené triatlonisty je pak varianta delší, a to 700 m plavání, 25 km na horském kole a 8 km běhu. Jako
doprovodný program jsou připraveny dětské závody v běhu a duatlonu (cyklistika + běh)
v Javorce pro děti od 0 do 11 let. Další informace, včetně registrace do všech kategorií, naleznete online na www.lokoman.cz.
Marcel Ludwig

POZVÁNKA DO KOZLOVA
NA ŠACHOVÝ TURNAJ

Šachový turnaj O pohár Maxe Švabinského v roce 2021

Již za pár dní – v sobotu 3. 9. se uskuteční
v pořadí již 4. ročník šachového turnaje
O pohár Maxe Švabinského v příjemném
prostřední nedávno zrekonstruované
Hospůdky u Sitařů v Kozlově.
Zváni jsou všichni příznivci královské hry –
jak amatérští nadšenci, tak závodní šachisté.
Turnaj začíná v 9 a končí kolem 2. hodiny odpoledne, v ceně startovného (200 Kč) je i výborný oběd. Přihlásit se můžete na e-mailu
pořadatele: ivoprax@gmail.com.
Těší se na vás pořadatelé ze Šachového oddílu Česká Třebová.
Ivo Prax

MOBILNÍ ROZHLAS
Bezplatný systém informování občanů o dění
ve městě prostřednictvím e-mailu. Registrace
na https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/.
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MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ BUDE KANDIDOVAT
NA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU PRO ROK 2023

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ZÁŘÍ

Evropské město sportu je titul udělovaný ACES (European Capital of Sport Association) pro
každý rok ve třech kategoriích, které jsou odvislé od počtu obyvatel daného města. Naše
město se bude ucházet o toto ocenění v kategorii do 25 000 obyvatel. Česká Třebová bude
kandidovat na základě oslovení od českého zastoupení ACES, ke kterému došlo v průběhu
července.
„Už samotné oslovení našeho města je pro nás ctí. Zároveň se však jedná o veliký závazek.
Podkladové materiály ke kandidatuře bylo potřeba vypracovat v šibeničním termínu, ale myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili se ctí,“ říká v souvislosti s kandidaturou místostarosta
Josef Kopecký. Konečné rozhodnutí bude v rukou hodnotící komise ACES, která naše město
navštíví v druhé polovině měsíce srpna.
„V Pardubickém kraji jsme jedno podobné Evropské město sportu již měli, toto prestižní ocenění v roce 2015 získaly nedaleké Svitavy, jen o něco větší než naše město. To, v čem jsou si
naše města podobná, je opravdu velká nabídka sportovišť, sportovních odvětví, sportovních
oddílů, sportovních aktivit, chuť města jejich chod zabezpečit a podporovat, podpora sportování veřejnosti, nemalé investiční vize dalšího rozvoje sportu a sportování do budoucna,
ochota nést provozní výdaje, ale také opravovat, udržovat a vylepšovat stávající sportoviště,“
uvádí místostarosta Josef Kopecký v úvodním slovu přihlašovacího materiálu v jeho českém
originále i anglické mutaci, které byly zveřejněny na webu města dne 11. srpna.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Rozloučení s prázdninami
31. 8. 2022 sleva ve výši 20 % ze základního
vstupného pro všechny studenty (ISIC) a děti
do 15 let v doprovodu dospělé osoby. Přijďte si k nám zaplavat! Aktuální informace na
www.bazen-trebova.cz.
Odstávka krytého plaveckého bazénu
Z důvodu celkové rekonstrukce kotelny krytého plaveckého bazénu – montáž nového
kotle, příprava instalace kogenerační jednotky – dochází k jeho úplné odstávce, a to pravděpodobně na celý měsíc září.
Provoz solárního studia zůstává zachován,
jeho provozní doba však bude omezena
pouze na úterý a pátek, vždy od 10 do 18 hodin. Objednání na telefonu 734 351 310.
V případě dřívějšího otevření Vás budeme
informovat, jinak se na plaveckém bazénu
s Vámi těšíme na shledanou v měsíci říjnu!
Petr Baláž, vedoucí krytého plaveckého bazénu

ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Veřejné bruslení

Kandidátské logo symbolizuje týmového ducha i odkaz na olympijskou myšlenku
V logu jsou vyobrazeny tři kolektivní míčové sporty, kterými jsou fotbal, basketball a volejbal.
Jedná se o symbol týmového ducha, což je jeden ze základních atributů každého sportovce
vytvářející základní předpoklady proto, aby mohl úspěšně spolupracovat se svými spoluhráči,
trenéry, sparing partnery, fanoušky, ale zároveň respektovat své soupeře. Ve středu loga je
pak vyobrazen tenisový míč, tedy symbol jednoho z nejpopulárnějších individuálních sportů,
který značí, že jádro kolektivu vždy tvoří uvědomělí jedinci.
Na sebe navazující linie mezi jednotlivými míči představují hodnoty společné pro všechny
sporty, jako je samotná radost ze sportu, zdravý životní styl a fair play.
Barvy nacházející se v logu, tedy červená, zelená, modrá, žlutá a černá na bílém podkladu,
jsou totožné s barvami olympijského hnutí, které se zasazuje o popularizaci sportu po celém
světě. Na olympijskou symboliku rovněž odkazuje základní geometrický obrazec loga, kterým je kruh.
Jiří Holý, mediální asistent města

Sobota

3. 9. 2022

ZRUŠENO

Neděle

4. 9. 2022

13:00–14:15

Středa

7. 9. 2022

17:30–18:45

Sobota

10. 9. 2022

ZRUŠENO

Neděle

11. 9. 2022

13:00–14:15

Středa

14. 9. 2022

17:30–18:45

Sobota

17. 9. 2022

15:00–16:15

Neděle

18. 9. 2022

13:00–14:15

Středa

21. 9. 2022

17:30–18:45

Sobota

24. 9. 2022

15:00–16:15

Neděle

25. 9. 2022

13:00–14:15

Středa

28. 9. 2022

10:00–11:30

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH

Jubilejní XXV. ročník Memoriálu br. Františka Jindry
XXIV. ročník veřejného závodu po lyžařských tratích

BIKE RESORT PEKLÁK

Srdečně zveme na tradiční přespolní běh po lyžařských tratích, který se bude konat v sobotu
24. září 2022 v krásném prostředí sportovního areálu na Horách u České Třebové. Závod je
určen jak pro trénované, tak pro netrénované běžce i pro veřejnost. Jsou zde zastoupeny
všechny věkové kategorie, od předškolních dětí až po seniory. Tratě jsou dlouhé od 100 m pro
nejmenší až po 6 km pro ženy a seniory a 9 km pro muže. Pro širokou veřejnost je zařazen lidový běh na 1 km. Start první kategorie je 10:00 hod. a start hlavního závodu je ve 12:00 hod.
Start lidového běhu je po odstartování hlavního závodu. Prezentace je na místě od 8:30 hod.
do 11:00 hod. Přijďte si zazávodit a zafandit. Srdečně zvou pořadatelé Orla Česká Třebová.
Petr Voleský

Na stezky je možno vjíždět denně dle provozního řádu. Provoz vleku, půjčovny kol
a terénních kár od čtvrtka do neděle vždy
10–17 h. Středa 28. 9. otevřeno 10–17 h.
Sobota 10. 9. Trail Hunter day.
Aktuální informace na www.peklak.cz.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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