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ŘÍJNOVÝ ZPRAVODAJ 
Je krátce po letošních volbách do za-
stupitelstva města. Hlasy jsou sečteny, 
výsledky voleb a jména zastupitelů pro 
období 2022–2024 ale najdete nejdříve 
v listopadovém vydání tištěných měst-
ských novin.
Následující stránky zpravodaje jsou plné 
běžných zpráv a fotek především ze záři-
jových akcí.
Po letní pauze ožívá klub Modrý trpaslík, 
co vás tam čeká, se dozvíte v rozhovoru 
na straně 10.
V sobotu 1. října si nenechte ujít odpo-
ledne v městském muzeu při příležitosti 
10 let od otevření výstavní budovy.
Žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům je ur-
čena Přehlídka středních škol, která se 
koná 12. října.
Nikdy není pozdě na to vyzkoušet něco 
nového. Začátek školního roku zname-
ná také zahájení zájmových kroužků 
pro děti i kurzů pro dospělé. Českotře-
bovský loutkový soubor Čtyřlístek shání 
nové členy. Startuje školička bruslení pro 
děti...
Krásné dny vám přeje

Hana Sychrová

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.ceska-trebova.cz

REALIZACE PROJEKTŮ, KTERÉ USPĚLY V HLASOVÁNÍ 
O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU, SE DAŘÍ
Z  kraje letošního roku měli občané na-
šeho města poprvé možnost navrhovat 
projekty do participativního rozpočtu. Na 
jaře pak probíhalo hlasování, ve kterém 
v kategorii pro velké projekty s největším 
počtem hlasů uspěl projekt vratných ke-
límků pro Českou Třebovou. Ten spočívá 
v pořízení a následném zapůjčování kelímků 
na městské akce, kde budou vydávány spo-
lečně s  nápojem za vratnou zálohu 50 Kč. 
Tímto způsobem bude možné na akcích 
s  podporou města zamezit vzniku odpadu 
z jednorázových plastových kelímků. Podob-
ný systém se osvědčil v  celé řadě okolních 
měst.
Svoji premiéru měly vratné kelímky v pátek 
2. září na akci Dozvuky léta 2022, kterou po-
řádal navrhovatelský spolek projektu Pro vás 
od nás v  prostorách fotbalového stadionu. 
Dle jejich hodnocení aplikace kelímků vý-
razně snížila množství odpadu vyproduko-
vaného během festivalu. Při této příležitosti 
si téměř tři stovky z vás odnesly své kelímky 
domů jako suvenýr. Zřejmě k  tomu přispěl 
i  jejich vydařený grafický design. Kelímky 
jsou dostupné ve třech variacích s rozdílným 
motivem na přední straně a  znakem města 
na straně druhé. „Když se bavím se spolužá-
ky z  různých částí republiky, tak zjišťuji, že 
naše město znají pouze jako železniční uzel, 

kterým projížděli, nebo zde v lepším případě 
přestupovali. Vím však dobře, že Česká Tře-
bová nejsou pouze vlaky, ale může nabídnou 
i  spoustu jiných zážitků. To byla myšlenka, 
kterou jsem chtěla při tvorbě návrhu potis-
ku kelímků vyjádřit,“ uvedla autorka všech tří 
grafických variant kelímků Denisa Váňová, 
studentka Fakulty umění a designu Ladislava 
Sutnara v Plzni. Druhou akcí, kde se kelímky 
představí veřejnosti, bude Českotřebovské 
vinobraní. Do konce roku budou kelímky 
poskytovány pořadatelům na základě indi-
viduální dohody za jasně stanovených pod-
mínek. Po konzultaci s  pořadateli budou 
během podzimu vytvořena a  zveřejněna 
pravidla pro zapůjčení kelímků.

pokračování článku na další straně >

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
I nadále je možné se hlásit do výběrového ří-
zení na pozici Vedoucí odboru rozvoje měs-
ta a investic. Konkrétně se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou s  předpokláda-
ným nástupem dle dohody. Přihlášky je třeba 
podávat ve lhůtě do 14. 10. 2022. Na případ-
né dotazy je připraven odpovědět Ing.  Jiří 
Mareš, tajemník MěÚ, mobil: 725 092 538.
Nově bylo vyhlášeno výběrové řízení na ob-
sazení pracovní pozice referentka/ka od-
boru živnostenského úřadu. Konkrétně se 
jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou 
s  možností zkrácení týdenní pracovní doby 
dle dohody. Přihlášky je třeba podávat ve 
lhůtě do 30. 9. 2022. Na případné dotazy je 
připravena odpovědět Ing.  Václava Herma-
nová, vedoucí odboru, tel.: 465 500 161.
Bližší informace naleznete na úřední desce 
a webu města www.ceska-trebova.cz.

Jiří Holý, mediální asistent města

Vratné kelímky města / foto: Jiří Holý

Stůl na stolní tenis
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STAROSTKA PODĚKOVALA ZASTUPITELŮM ZA JEJICH PRÁCI
V pondělí 12. září se konalo poslední jednání Zastupitelstva města Česká Třebová v  tomto 
volebním období. Po konci zasedání se zastupitelé sešli v obřadní síni MěÚ, kde od starostky 
města Magdalény Peterkové přijali poděkování za svou práci. „Vážím si toho, že po celé voleb-
ní období probíhala naše spolupráce korektně. Těším se na další setkání s vámi, ať už v příštím 
zastupitelstvu, dalších orgánech města i soukromém životě,“ uvedla při příležitosti předání 
pamětního listu a drobného daru starostka města.
Termín ustanovujícího jednání příštího zastupitelstva prozatím není známý. K jeho vy-
hlášení je možné přistoupit teprve po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odvolá-
ní se proti výsledku voleb. Informaci o termínu ustanovujícího jednání se dočtete na 
webu a sociálních sítích města i úřední desce.

Jiří Holý, mediální asistent města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V závěru volebního období 2018–2022 se 12. září konalo v městském muzeu jednání zastu-
pitelstva města. Přítomní zastupitelé schválili druhou rozpočtovou změnu v  letošním roce 
a Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2023 až 2027. Poté bylo projednáno celkem 
21 majetkových záležitostí. Jednou z nich bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu pozemků 
hřiště u gymnázia do majetku Pardubického kraje.
Dále byla rozšířena o další doplňkovou činnost zřizovací listina Městského muzea Česká Tře-
bová.
Zastupitelstvo také souhlasilo s financováním projektu na zajištění statiky zahrnující přístav-
bu kavárny a šatny v objektu Malé scény a druhé etapy rekonstrukce hygienických zařízení 
ZŠ Ústecká v letech 2022 a 2023.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v  elektronické podobě na adrese 
www.ceska-trebova.cz.

red

REALIZACE PROJEKTŮ, KTERÉ USPĚLY V HLASOVÁNÍ 
O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU, SE DAŘÍ
pokračování článku z titulní strany >

Jen nedlouho po vratných kelímcích dospěl do finálního stavu také první z menších projektů. 
Konkrétně se jedná o veřejně přístupný stůl na stolní tenis, který byl instalován v areálu mezi 
budovou gymnázia a ZŠ Habrmanova. Zahrát si můžete přijít každý den od rána až do 21:00, 
kdy se prostranství uzamyká.
Konkrétní obrysy získávají i další projekty. V okamžiku uzávěrky Českotřebovského zpravoda-
je již byly zabetonovány patky budoucích laviček a košů v parku u krematoria a na Zámostí. 
S jejich instalací lze počítat do konce září. Z velkých projektů již zbývá pouze revitalizace Ji-
ráskovy cesty, na kterou byla městské společnosti Eko Bi odeslána objednávka na odstranění 
náletové zeleně s termínem dokončení rovněž do konce září. Po dokončení těchto prací bude 
operativně stanoven další postup a rozsah prací na úpravu povrchu cesty.
O dalším průběhu realizace jednotlivých projektů vás budeme informovat.

Jiří Holý, mediální asistent města

AREÁL GYMNÁZIA 
V ČESKÉ TŘEBOVÉ PROJDE 
KOMPLETNÍ PROMĚNOU
Pardubický kraj připravuje kompletní ob-
novu areálu gymnázia v  České Třebové. 
Opraveny budou přístupové plochy a komu-
nikace, stavebních úprav doznají i  všechna 
hřiště a sportoviště v areálu. Přibude také ze-
leně, ta stávající bude revitalizována. V jedné 
části areálu by nově mělo vzniknout pódium, 
které může sloužit také jako letní kino.
„Rekonstrukce areálu bude mít význam jak 
pro samotnou školu, která získá výborné 
sportovní zázemí pro tělesnou výchovu, tak 
i pro občany České Třebové a pořadatele růz-
ných sportovních akcí, a  to včetně tradiční-
ho streetballového turnaje. V rámci projektu 
chceme řešit výměnu povrchu u asfaltového 
hřiště, které bude sloužit nově jako víceúče-
lové s  umělým povrchem. Upraveny budou 
běžecké dráhy, vznikne tu plocha s workou-
tovými prvky. Projekt počítá i  s  pořízením 
nových basketbalových konstrukcí a  bez-
pečných fotbalových branek,“ sdělil hejtman 
Martin Netolický.
Nově by se mohl stát areál, který se nachá-
zí v samotném centru města, vyhledávanou 
lokalitou pro trávení volného času široké ve-
řejnosti. „V severní části areálu bude do sva-
hu zapuštěno pódium, které bude k dispozici 
k  případnému využití pro potřeby letního 
kina. Stávající tribunové sezení bude vymě-
něno za nové, přibydou také lavičky. Moder-
nizováno bude osvětlení, aby bylo možné 
v  areálu školy pořádat různá kulturní před-
stavení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Předpokládané celkové náklady jsou v  tuto 
chvíli necelých 11 milionů korun a Pardubic-
ký kraj je připraven je hradit z větší části ze 
svého rozpočtu. „Předpokládáme, že bychom 
vše chtěli mít hotové nejpozději v roce 2025, 
ale je vysoce pravděpodobné, že se nám to 
podaří dříve. V rámci této investice je řešena 
také úprava veřejné zeleně, na což jsme při-
praveni žádat dotační prostředky,“ řekl hejt-
man Martin Netolický.

TZ Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

Ilustrační foto z letošního ročníku akce Streetballhus  
v areálu gymnázia

Zastupitelstvo města Česká Třebová ve volebním období 2018–2022 / foto: Jiří Holý
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Látková skupina
Podíl (% hm.) – sídlištní zást. Podíl (% hm.) – zást. rod. domů

rok 2021 rok 2022 rok 2021 rok 2022

Papír/lepenka 6,37 5,82 9,71 3,46

Plasty 8,88 9,44 7,87 6,11

Sklo 5,03 3,33 2,53 1,35

Kovy 3,50 2,64 1,79 1,92

Nápojové kartony 0,79 0,78 0,83 0,38

Textil 1,04 4,65 0,74 0,58

Minerální odpad 2,96 1,81 0,74 5,92

Nebezpečný odpad 0,35 0,05 0,74 0,14

Elektroodpad 0,30 0,39 0,78 0,34

Bioodpad 42,79 38,97 49,72 17,04

Spalitelný odpad 17,97 18,63 14,35 40,38

Frakce < 40 mm 10,02 13,50 10,21 22,38

ANALÝZA SKLADBY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Před rokem, před spuštěním nového obecního systému nakládání s odpady, byla provedena 
fyzická analýza skladby směsného komunálního odpadu, s  jejímiž výsledky jsme veřejnost 
seznámili v listopadovém vydání loňského Zpravodaje. Po zavedení nového systému jsme se 
rozhodli analýzu zopakovat, abychom viděli, zda nový systém je funkční a přináší výsledky.
8. 9. 2022 byl v rámci Barevného dne s odpady na Starém náměstí postupně rozebrán vzorek 
nádob na směsný odpad ze sídlištní zástavby a zástavby rodinných domů. Souběžně s analý-
zou probíhala i série přednášek o fyzické analýze směsného komunálního odpadu a o třídění 
a nakládání s komunálním odpadem pro žáky základních škol a gymnázií z České Třebové ve 
věku 9–12 let.
Svozová společnost navezla cca 1 tunu odpadu na vybrané místo. Z tohoto odpadu byl vy-
brán reprezentativní vzorek o váze 200 kg a ten byl odbornými pracovníky rozebrán na jed-
notlivé druhy odpadů – papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton, textil, bioodpad, nebezpeč-
ný odpad, elektroodpad, minerální či chcete-li stavební odpad a spalitelný neboli zbytkový 
odpad. Spalitelný odpad je ten, který by měl v nádobách na směsný odpad opravdu končit. 
Poslední částí, která při rozboru vzniká je frakce o rozměru menším než 4 cm. To jsou odpady, 
které propadávají sítem, na kterém se rozbor dělá. Tato frakce se dále nerozebírá, ale dá se říci, 
že ji z větší části tvoří bioodpad.
Jak je z níže uvedené tabulky vidět, k nejvýraznější změně došlo u produkce bioodpadu 
u rodinných domů – snížila se z 49,72 % na 17,04 %. Pokles zaznamenáváme i u dalších 
komodit, zejména papíru, ale v menší míře i u plastu či skla. Rozdíl ve skladbě odpadu ze 
sídlištní zástavby nebyl oproti loňskému roku nijak výrazný.
Z celkových dat produkce komunálních odpadů v České Třebové víme, že významně poklesla 
produkce směsného komunálního odpadu a  zvýšila se produkce odděleně soustředěných 
druhů odpadu. Jak je ale vidět z výsledků analýzy, prostor na další zlepšení tu rozhodně je.
Jaké je tedy hlavní poselství porovnání analýz z let 2021 a 2022? Změna systému svozu od-
padu má prokazatelně pozitivní dopad, ale ještě není ten správný čas usínat na vavřínech. Je 
nutné i nadále systém inovovat a provádět osvětu tak, aby se třídění odpadu postupně stalo 
běžným standardem pro drtivou většinu obyvatel města.

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí Městský úřad Česká Třebová

V ULICÍCH MĚSTA  
PROBÍHÁ POSTUPNÁ MONTÁŽ 
PARAVANOVÝCH ZÁSTĚN 
U KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
V rámci zkrášlování veřejného prostoru byla 
v polovině září šestice kontejnerových stání 
doplněna o paravanové zástěny s aretačním 
systémem. Konkrétně se jedná o  svozová 
hnízda v  lokalitách Borek, Trávník, Lhotka, 
Truby a ulici V Lukách, odkud také pocházejí 
fotografie z  montáže. Aretační systém, kte-
rý jasně vymezuje prostor učený pro jeden 
kontejner, je vyhotoven ze žárově zinkované 
oceli. Paravanové zástěny jsou ze sibiřského 
modřínu namořeného kvalitním nátěrem 
se včelím voskem. Ten zaručuje nízké nákla-
dy na údržbu.
Do konce září bude podobným způsobem 
zkrášleno také velké kontejnerové stanoviště 
u Rosa rodinné centrum. Zde bude realizová-
na i nová zpevněná plocha. Ještě před kon-
cem roku je v  plánu obnova dalších devíti 
stanovišť.

Jiří Holý, mediální asistent města

Barevný den s odpady 8. 9. 2022 / foto: Michal Horák

Analýza skladby směsného komunálního odpadu / 
foto: Michal Horák

Kontejnerové stání / ilustrační foto: Jiří Holý
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ČESKÁ TŘEBOVÁ 
BUDE V PŘÍŠTÍM ROCE EVROPSKÝM MĚSTEM SPORTU
Do České Třebové dorazila z  Bruselu radostná zpráva. Tu zaslal prezident asociace 
ACES, který představitelům města sdělil, že na základě doporučení hodnoticí komise 
bude České Třebové udělen titul Evropské město sportu pro rok 2023. „Gratulujeme 
k ocenění, protože vaše město je opravdu dobrým příkladem poskytujícím sport pro všechny 
jako nástroj zdraví, integrace, vzdělávání a respektu,“ uvedl v dopise předseda ACES Europe 
Gian Francesco Lupattelli.
„Mám radost z  toho, že se České Třebové podařilo tento certifikát kvality získat. Nejedná 
se pouze o ocenění místní samosprávy, ale především sportovní komunity, která příkladně 
pečuje o sportoviště, pracuje s mládeží a reprezentuje naše město. Věřím, že se podaří titul 
v příštím roce správně využít za účelem šíření dobrého jména České Třebové nejenom v naší 
republice, ale i na evropské úrovni,“ uvedl po obdržení zprávy místostarosta Josef Kopecký.
Udělení titulu předcházela srpnová návštěva hodnoticí komise, kterou tvořil český zástupce 
ACES Lukáš Vorel a jeho kolega Andrea Joe Scandola z Itálie, kteří viděli městská sportoviště, 
jako je areál Peklák, fotbalový stadion, krytý plavecký bazén, atletický stadion, zimní stadion, 
hala SŠ technické a dopravní Guvstava Habrmana a tenisová hala. Kromě toho komisaři na-
vštívili trénink brazilského jiu-jitsu místního oddílu DSC Gym.
„Viděli jsme mnoho sportovních zařízení dobré kvality. Překvapilo nás především množství 
sportující mládeže na jednotlivých stanovištích. Pochválit musím také dobře zpracovaný při-
hlašovací materiál. Česká Třebová splnila všechny základní podmínky, a udělení titulu Evrop-
ské město sportu tak již nic nebrání,“ uvedl na závěrečné tiskové konferenci Lukáš Vorel.
„Je vidět, že o údržbu a rozvoj sportovních zařízení ve městě se Česká Třebová stará dlou-
hodobě. Je to dobře. S oblibou říkám, že každé euro investované do sportu se městu vrátí 
dvojnásobně na zdraví jeho obyvatel,“ doplnil svého kolegu Andrea Joe Scandola.
„Jsem rád, že jsme se setkali s pochopením od zástupců sportovní komunity našeho města. 
Během návštěv na sportovištích bylo cítit, že zástupci jednotlivých oddílů vnímají naši kandi-
daturu jako příležitost,“ uvedl z pohledu předsedy sportovní komise Jaroslav Badzik.
Evropské město sportu je titul udělovaný ACES (European Capital of Sport Association) pro 
každý rok ve třech kategoriích. Naše město je v kategorii do 25 000 obyvatel, ve které mezi 
sebou jednotlivá města navzájem nesoutěží, ale kvalita sportovního vyžití ve městě je hod-
nocena na bodové škále. Samosprávy, které v hodnocení obstojí a přesáhnou určenou hranici 
úspěšnosti, pak obdrží titul. Ten slouží především jako certifikát kvality. Česká Třebová se stala 
po Svitavách druhým městem Pardubického kraje, které tento titul získalo.

Jiří Holý, mediální asistent města

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
Čtyřicet středních škol představí v  České 
Třebové své vzdělávací programy žákům 
8. a 9. tříd na „Přehlídce středních škol“.
Žáci a jejich rodiče zde získají aktuální infor-
mace o  nabídce oborů vzdělání, přijímacím 
řízení a stipendijních programech škol. Sou-
časně se školami se zde budou prezentovat 
i  významní zaměstnavatelé regionu, a  ná-
vštěvníci tak dostanou kompletní informace 
o  provázanosti požadovaných profesí a  na-
bídky studia.
Přehlídka proběhne 12. 10. 2022 od 8:00 
do 17:00 hod. v  prostorách Střední školy 
technické a dopravní G. Habrmana v Čes-
ké Třebové, Na Skalce.

Informační a poradenské středisko pro volbu 
povolání nabízí žákům a  jejich rodičům po-
radenství k  volbě povolání s  využitím testů, 
které mohou usnadnit Vaše rozhodování.
Informační a poradenské středisko pro volbu 
a změnu povolání
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Ústí 
nad Orlicí, 17. listopadu 1394
T: 950 172 445, 950 172 213
E-mail: iva.tomsova@uradprace.cz,
jitka.hanackova@uradprace.cz

Návštěva fotbalového stadionu / foto: Jiří Holý

Tisková konference 24. 8. 2022 / foto: Michal Horák
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

Věk 70 let
Faltusová Milota 1. 10. 1952 Česká Třebová
Paar Jiří 1. 10. 1952 Česká Třebová
Renčín Zdenek 5. 10. 1952 Česká Třebová
Pecháčková Blanka 14. 10. 1952 Česká Třebová
Vaňous Jan 17. 10. 1952 Kozlov
Fišar Jiří 22. 10. 1952 Parník
Ing. Poláková Dagmar 22. 10. 1952 Česká Třebová
Svobodová Ivana 23. 10. 1952 Parník
Hurt Josef 24. 10. 1952 Česká Třebová
Žáčková Dana 27. 10. 1952 Česká Třebová
Hýblová Alena 28. 10. 1952 Česká Třebová

Věk 75 let
Drábková Jarmila 2. 10. 1947 Kozlov
Jebousková Věra 3. 10. 1947 Česká Třebová
Menšíková Božena 3. 10. 1947 Česká Třebová
Vraspír Ladislav 3. 10. 1947 Parník
Schich Zdeněk 12. 10. 1947 Česká Třebová
Bártová Ladislava 22. 10. 1947 Česká Třebová
Smejkalová Marie 23. 10. 1947 Česká Třebová
Ledr Stanislav 24. 10. 1947 Parník

Věk 80 let
Nerudová Vlasta 4. 10. 1942 Česká Třebová
Burdová Růžena 14. 10. 1942 Česká Třebová
Novotná Jindřiška 20. 10. 1942 Česká Třebová
Palaščáková Vlasta 22. 10. 1942 Česká Třebová

Věk 85 let
Hartychová Anna 12. 10. 1937 Česká Třebová
Rybka Bohumír 20. 10. 1937 Parník
Neubauer Alois 22. 10. 1937 Parník

Věk 90 let
Klimešová Hana 6. 10. 1932 Česká Třebová
Langová Alena 15. 10. 1932 Česká Třebová
Škrabánková Božena 25. 10. 1932 Česká Třebová

Věk 92 let
Vrba Zdeněk 10. 10. 1930 Česká Třebová
Ing. Hušák Vladimír 28. 10. 1930 Česká Třebová

Věk 93 let
Jansová Marie 3. 10. 1929 Parník
Kovářová Vlasta 11. 10. 1929 Česká Třebová

Věk 94 let
Petráňková Ingeborg 25. 10. 1928 Česká Třebová

Věk 96 let
Vaňková Miluše 24. 10. 1926 Česká Třebová

Věk 99 let
Martinková Marta 29. 10. 1923 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Jsou uváděna pouze jména těch, kteří se zve-
řejněním souhlasili nebo za které dali souhlas 
zákonní zástupci. Souhlasy vyřizuje matrika 
Městského úřadu Česká Třebová.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jaroslav Bartošek a Lenka Vrátná 
se synem Matějem
Tomáš Plačko a Dana Žáčková
s dcerou Kristýnou
Magdaléna Kopečná s dcerou Leontýnou
Petr a Kateřina Pechovi se synem Maximem
Jan a Andrea Markovi s dcerou Olívií
Roman Fejl a Zlata Páclová
se synem Mikešem
Vítek a Milada Šedivých se synem Ondřejem
Milan a Aneta Beranovi se synem Františkem
Petr Fišer a Michaela Králová 
se synem Vojtěchem
Jakub Šimek a Dominika Poláková
s dcerou Izabelou
Jiří Mareš a Monika Melšová
se synem Matoušem
Tomáš a Pavlína Kynclovi
se synem Tomášem

POHODOVÉ PÁTEČNÍ ODPOLEDNE V KOZLOVSKÉ HOSPŮDCE
V pátek 2. září se sešlo 24 bývalých žáků koz-
lovské jednotřídky. Po zahájení srazu p. Ma-
rií Rouskovou následovalo krátké povídání 
o  minulosti hospůdky, která je známá jako 
hospoda „u  Sitařů“ (tehdejší majitelé), ale 
také se jí podle přezdívky říkalo „u Šouců“.
Marie Rousková poděkovala hostinské paní 
Renátě Sodomkové, že nám toto setkání 
umožnila, a  jejím pomocníkům za připrave-
né pohoštění a  vstřícnou obsluhu. Poděko-
vání patří i ženám, které upekly něco dobré-
ho na zub.
Ze sálu jsme se navečer přemístili do výčepu, 
protože sál připravovali šachisté na sobotní 
turnaj. Ve výčepu jsme ve vzpomínání na 
mládí pokračovali. Závěrem chci všem po-
děkovat, že přemohli své neduhy a  na sraz 
přišli. Doufám, že byli spokojeni. 

Ještě jednou děkuji paní Renátě a jejím přá-
telům, že jsme mohli prožít příjemné odpole-
dne, a těším se příští rok 1. září na shledanou.

Marie Rousková

SŇATKY
Stanislav Menšík, Opatovec
a Lucie Šumberová, Česká Třebová

Jozef Bartoš, Česká Třebová
a Xenie Orságová, Česká Třebová

Pavel Herman, Česká Třebová
a Marie Renzová, Česká Třebová

Felix Mehl, Česká Třebová
a Veronika Karlíková, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

ZLATÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Marcele 
a Jaroslavovi Faragovým k 50. výročí uzavření 
manželství a  přejeme hodně zdraví a  štěstí 
do dalších společných let.

Setkání přátel letání 10. 9. 2022 na českotřebovském letišti / foto: Michal Horák

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
www.ceska-trebova.cz

foto: Jiří Jindra starší
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ZPRÁVY Z LINKY 156
DOSTAL CHUŤ NA KLOBÁSY
Dne 7. 8. 2022 ve 21:05 hod. vyjela hlídka MP 
ke krádeži zboží do supermarketu Kaufland. 
Na místě bylo zjištěno, že J. P. dostal zřejmě 
chuť na klobásy, které pronesl bez zaplacení 
přes pokladny. Byl přistižen ostrahou super-
marketu a jeho jednání bylo vyřešeno v pří-
kazním řízením.

ŠMEJDIL NA CIZÍM POZEMKU
Dne 12. 8. 2022 v dopoledních hodinách byla 
přivolána hlídka MP na ulici Dr.  E. Beneše, 
kde majitel domu nahlásil, že mu po zahra-
dě chodí cizí muž. Po příjezdu hlídky MP byl 
v muži zjištěn D. S., který se v altánu sám ob-
sloužil cukrovinkami. Vzhledem k  tomu, že 
zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu, byl převezen na Policii ČR 
k dalším úkonům.

POPÍJELI ALKOHOL NA NÁDRAŽÍ
Dne 17.  8.  2022 ve 12:15 hod. kontrolovala 
hlídka MP nádraží ČD a terminál na Pernero-
vě náměstí, kde byli zjištěni tři muži, kteří po-
žívali alkohol. Byli z místa vykázáni a věc byla 
vyřízena na místě v příkazním řízení.

ZAHRÁLI SI PO DESÁTÉ
Dne 9. září 2022 se konal jubilejní desátý roč-
ník nohejbalového turnaje, nazvaný „Pětka 
z  IZS“, který pořádá SK MP a  MP Česká Tře-
bová. Turnaj se konal ve sportovním areálu 
v  obci Třebovice jako v  předchozích letech. 
Na turnaj se přihlásilo celkem devět týmů, 
které se utkaly systémem „každý s  každým“. 
Favoritem turnaje byl jako v  loňském roce 
tým Zdravotnické záchranné služby PAK, 
který předvedl takřka bezchybný výkon a za-
slouženě celý turnaj vyhrál. Na druhém místě 
se umístil tým MP 1, třetí místo obsadil tým 
SDH Třebovice.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. ZZS PAK
2. MP 1
3. SDH TŘEBOVICE 1
4. HZS ÚO
5. HZS DRÁHA
6. CIZINA UO
7. MP 2
8. OO PČR
9. MIX
Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto spor-
tovněspolečenském klání, a budeme se těšit, 
že se za rok opět sejdeme. Dále bych chtěl 
poděkovat všem sponzorům, pořadatelům, 
hotelu Bravo za pohoštění a panu starostovi 
obce Třebovice za umožnění pořádání turna-
je ve sportovním areálu obce.

Petr Vencl, velitel MP

NEPŘÍZEŇ POČASÍ 
ZAVINILA POŠKOZENÍ VOZIDLA
Dne 20. 8. 2022 v 19:09 hod. vyjela hlídka MP 
do Bezděkova, kde si řidič poškodil své vozi-
dlo. Na místě bylo zjištěno, že v důsledku pří-
valového deště došlo ke zvednutí víka kaná-
lové vpusti, do které řidič se svým vozidlem 
narazil, a způsobil si tak škodu na vozidle. Na 
místo byla přivolána Policie ČR, která si věc 
převzala.

UKRADENÝ PŘEDMĚT PŘED PŘÍJEZDEM 
STRÁŽNÍKŮ PŘEPRODAL
Dne 24.  8.  2022 ve 14:40 hod. vyjela hlídka 
MP na oznámení krádeže zboží do drogerie 
dm na Parníku. Na místě z  kamerového zá-
znamu bylo zjištěno, že neznámý muž pro-
nesl bez zaplacení holicí strojek zn. Philips. 
Při kontrole města byl dle popisu muž zjištěn 
u  prodejny Qanto. Jednalo se o  M. CH. ze 
Slovenska. Odcizené zboží již stačil prodat 
neznámé osobě. Vhledem k tomu, že věc ne-
bylo možné vyřídit na místě, byla oznámena 
příslušnému správnímu orgánu.

DĚTI OTEVŘELY ORANŽOVÝ PŘECHOD
V  úterý 23.  srpna byl dětmi z  nedaleké MŠ 
U Koupaliště otevřen nově značený a osvět-
lený přechod na ulici Litomyšlská. Ten vznikl 
za podpory Nadace ČEZ. „Nadace ČEZ nám 
přispěla částkou 120 tisíc korun, za které 
jsme pořídili osvětlení a  další nutné práce. 
Přechod je osvětlený a mnohem bezpečněj-
ší,“ pochvaluje si starostka Magdaléna Peter-
ková.
Lokalitu, kam bude celkem již druhý Oranžo-
vý přechod v našem městě umístěn, vybrali 
přímo občané prostřednictvím ankety v mi-
nulém roce. Součástí slavnostního otevření 
bylo také školení od strážníků městské poli-
cie, kteří dětem demonstrovali správné pře-
cházení ulice.

Jiří Holý, mediální asistent města

ČIP POMOHL NAJÍT MAJITELE 
VOLNĚ POBÍHAJÍCÍHO PSA
Dne 26. 8. 2022 v ranních hodinách byla při-
volána hlídka MP na ulici Zapského, kde ob-
čan odchytil volně pobíhajícího psa. Hlídka 
dle čipu zjistila majitele, kterému byl pes pře-
dán. Věc byla vyřešena na místě v příkazním 
řízení.

VYBÍJEL SI VZTEK 
NA ODPADKOVÝCH KOŠÍCH
Dne 3. 9. 2022 ve 1:25 hod. bylo na služeb-
nu oznámeno, že na ulici Kubelkova nějaký 
muž kope do odpadkových košů. Hlídka MP 
na místě zjistila, že M. S. nejprve obtěžoval 
personál restaurace FK, poté vyběhl ven, kde 
upadl na zem a způsobil si zranění obličeje. 
Pak si vybíjel vztek na odpadkových koších, 
do kterých kopal. Věc byla vyřízena na mís-
tě v  příkazním řízení. Vzhledem ke zranění 
v obličeji byla na místo přivolána RZP, která 
jej odvezla na ošetření.

Petr Vencl, velitel MP

Nově značený a osvětlený přechod na ulici Litomyšlská / foto: Michal Horák

Kočárkiáda 2022
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NULTÝ ROČNÍK KOČÁRKIÁDY 
MÁME ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU
Dne 24. srpna v parku Javorka v České Třebo-
vé proběhl nultý ročník Kočárkiády. Zúčastni-
lo se 27 startujících ve všech kategoriích.
V mládežnických kategoriích se běžel sprint 
okolo rybníčku, nechyběly závody s odrážed-
ly a v hlavní kategorii Maminka / Tatínek se 
běželo s kočárkem kolo na čas. Kdo by chtěl 
trénovat na další ročník Kočárkiády, tak Ro-
dinná štafeta představovala dvě kola, ma-
minka běžela první kolo a  poté předala ko-
čárek tatínkovi.
Moc děkujeme všem sponzorům a  partne-
rům akce.
Za pořadatelský tým Dosty Coffee

Jan Dostál
Výsledky:
Kluci
1. Michal Kořínek 7 let
2. Jan Klimeš
3. Alex
4. Vojtěch Beran

Holky
1. Zuzana Praxová
2. Karolína Šteflová
3. Lilien Klimešová a Marie Zábržová

Odrážedla
1. Lilien Klimešová
2. Adéla Dlouhá
3. Ema Dlouhá a Marie Zábržová

Tatínci
1. Denis Špička (rekord trati 57 s)
2. Vlastimil Dlouhý

Maminky
1. Dominika Klimešová 1 minuta 8 s
2. Martina Šteflová
3. Monika Janotová
4. Nela Vavřinová
5. Jiřina Dlouhá
6. Iveta Zábržová
7. Aneta Beranová

Rodinná Štafeta
1. Špičkovi 2 minuty 33 s
2. Zittovi
3. Beranovi

TANEČNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ
NOVINKY V TANEČNÍ ŠKOLE
I když probíhají prázdniny, v Taneční škole Česká Třebová je stále živo. V měsíci srpnu začala 
zvelebovat a rozšiřovat další prostory tanečního studia. Jak je již známo, studio má nyní dva 
zrcadlové sály. Nově byla pro tanečníky zrcadla doplněna i do největšího třetího sálu. Firma 
Sklenářství – rámařství Mehl instalovala během tří dnů téměř 12metrovou zrcadlovou stěnu. 
Dále došlo ke zefektivnění prostor mezi sály. Každý sál má nyní samostatný vchod a tanečníci 
tak mohou využít průchod rovnou ze šaten. Pro rodiče, kteří čekají na své ratolesti, je připra-
vena rozšířená recepce s více místy k posezení. Tyto stavební úpravy prováděla stavební firma 
KLEJCHSTAV s. r. o. Tímto srdečně děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci studia podíleli, 
zejména místním českotřebovským firmám.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TŠČT V PIRÁTSKÉM DUCHU
Již tradiční příměstský tábor TŠČT se konal začátkem srpna. Téměř třicítka dětí byla celý týden 
zapojena do mnoha aktivit. Věnovaly se pohybovým aktivitám, jazykovým dovednostem, 
hrám a zejména celotáborové hře v pirátském duchu. Anežka Kalábová, Zuzana Mazurová, 
Sofie Horská a Daniela Honlová připravily fantastický týden, ze kterého si děti odnášely i upo-
mínkové předměty ve formě fotografií a triček. Tímto bychom děvčatům chtěli poděkovat za 
program, který pro děti připravily.

DANCE CAMP 2022
Tak jako každý rok, poslední týden v  srpnu 
pořádala TŠČT taneční soustředění s názvem 
Dance Camp 2022. Téměř 100 dětí se vydalo 
autobusy směr Sněžné v  Orlických horách, 
kde pro ně bylo připraveno nejen ubyto-
vání, vodní skluzavka či herní aktivity, ale 
i profesio nální party stan s baletizolem o roz-
měrech 14×16 m. Panenská příroda spolu 
s hudbou přinesla zážitek nejen pro taneční-
ky, ale i pro lektory, kteří se sjeli téměř z celé 
republiky. Taneční techniku, výrazy a  různé 
taneční styly učili ti nejlepší z ČR. Street dance 
zastupovali Filip Růžička, lektor a choreograf 
tanečních skupin Beat Up Ostrava a  Funky 
Beat Frýdek Místek sbírající nejedno ocenění, 
a Lukáš Dudík alias Duďa, jehož specializací je 
freestyle a je vítězem mnoha battlových sou-
těží jak v Česku, tak i v zahraničí. Disco dance 
zastupovaly dvě tanečnice a  choreografky 
s  mnoha oceněními z  PS Hroch Pardubice, 
a  to Daniela Čechová a  Sylvie Šlezingerová. 
Modern dance učila Ilona Sedláčková z Besty 
Chrudim a  světoznámá tanečnice, lektorka 
a choreografka Leona Qaša Kvasnicová. S ní 
si na čtyři desítky tanečníků mohly vyzkoušet 
i muzikálovou choreografii.

Šárka Prossová a Edita Šabatová, 
Taneční škola Česká Třebová

Recepce taneční školy / foto: archiv Taneční škola Česká Třebová

Kočárkiáda 2022
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Z CENTRA
Festivalem „Dozvuky léta“ jsme chtěli pozvednout kulturní dění ve městě
V pátek druhého září navštívilo Fotbalový stadion Pod Jelenicí přes tři tisíce lidí. Důvod byl 
jednoduchý, v areálu se konal druhý ročník hudebního festivalu Dozvuky léta. Ještě před fes-
tivalem byli zástupci pořadatelského spolku Pro vás od nás hosty pořadu Z Centra. Kromě 
nalákání návštěvníků pod Peklák bylo účelem rozhovoru s Tomášem Kupkou a Janem Růžič-
kou také poskytnout divákům drobný náhled do zákulisí příprav festivalu. Na úvodní otázku 
moderátora Františka Kusého, jak festival vznikl, odpověděl Jan Růžička následovně: „Bylo 
nám líto, že v minulém roce, jehož první polovinu ovlivnila pandemie koronaviru, byla zru-
šena celá řada kulturních akcí. Chtěli jsme tak pozvednout kulturní dění ve městě a dát mu 
nový impulz.“ „Zároveň jsme jako hudebníci rádi, když můžeme dát prostor dalším regionál-
ním kapelám. Velmi důležitý je pro nás také charitativní rozměr akce. Pohled na bavící se dav 
lidí, kteří nám následně říkají, jak se těší na příští rok, je také velkou motivací,“ doplnil svého 
kolegu předseda pořadatelského spolku Tomáš Kupka, který následně přiblížil všechny sta-
rosti vyplývající z pořádání akce takového rozměru. „V minulém roce jsme o pořadatelských 
starostech neměli ani tušení. Jako vystupující na jiných akcích jsme nedohlédli toho, kolik 
práce vyžaduje výběr interpretů, hledání sponzorů, dostatečná propagace akce, zajištění 
stánků s občerstvením, zázemí pro hudebníky a další aspekty. Nakonec to ale vše dopadlo 
dobře,“ uvedl s úlevným úsměvem na tváři Kupka. V závěru pořadu oba hosté také poděkovali 
sponzorům a partnerům akce, bez kterých by se Dozvuky léta konat nemohly.
Tento i další díly pořadu Z centra naleznete na You Tube kanále KCCT ONLINE. Možné je po-
slouchat také v audioverzi v aplikacích Spotify a Apple podcast.

Jiří Holý

KULTURNÍ CENTRUM
ZMĚNA TERMÍNŮ 
U KONCERTŮ KPH 22/23
Petr Nekoranec – 20. 11. 2022
Ryan Martin Bradshaw – 9. 12. 2022

PŘEDSTAVENÍ CARMEN Y CARMEN
O náhradním termínu se stále jedná. Předpo-
kládáme, že bude až v  polovině roku 2023. 
Vstupenky budou stále platné. Je také mož-
né je vrátit v místě zakoupení.
Děkujeme za pochopení.

MÁTE RÁDI POHÁDKY?
Přidejte k nám do loutkového souboru Čtyř-
lístek. Možná potřebujeme právě vaše ruce, 
váš hlas… Nebo obojí.
Scházíme se v  krásném zázemí Malé scény 
Česká Třebová.
V případě zájmu se přijďte podívat mezi nás. 
A to každé pondělí od 18:00 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD: 
Margita Titlová Ylovsky – výstava
3. 11. Jaroslav Svěcený – koncert
6. 11. Taneční odpoledne
6. 11. Veselá pouť Jů a Hele – pohádka 
11. 11. – 13. 11. Národní přehlídka seniorské-
ho divadla 
20. 11. KPH – Petr Nekoranec a Ahmed Hedar
22. 11. DP – Odhalená pravda – divadlo Brno 
24. 11. Lucie Bílá – koncert

Vernisáž výstavy Tajemné akty Petry Skoupilové 8. 9. 2022 / foto: Michal Horák

Z koncertu Pěvissimo 23. 8. 2022 / foto: Michal Horák

Dozvuky léta 2022
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NAUČNÁ STEZKA ZNALEC PŘÍRODY  
BYLA K DISPOZICI OSM TÝDNŮ
Letní naučnou stezku Znalec přírody, která vedla údolím Křivolického potoka, jsme kvůli těž-
bě dřeva v blízkosti trasy předčasně ukončili. Do té doby se na příjemnou procházku ale vy-
dalo velké množství rodin, odhadem na 250 osob, které si mohli vyzkoušet, jak znají přírodu. 
Kdo správně vyluštil šifru, za odměnu si mohl odnést něco na památku z truhly s pokladem.
Vyplněný kvíz, bonusovou poznávačku, odevzdalo do knihovny 53 účastníků stezky. 

SEVERNÍ PROUD

Promítání dokumentu v pondělí 10. října od 18:30 hodin.
Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské přírodě za polárním kruhem? 
Režisér Steffen Krones se rozhodne sledovat trasu plastového odpadu z kontinentální Evropy 
až k útesům norského souostroví Lofoty.
Filmař z Drážďan spolu s přáteli sestrojí unikátní bóje vybavené GPS lokátorem a sleduje, jak 
je evropská říční síť propojená s oceánem. Z původně sólové akce vzešlé ze zděšení nad tím, 
že evropský odpad zanáší i  nejvzdálenější kouty planety, se Steffenovi podaří vytvořit vě-
decký projekt, na kterém se podílejí inženýři, oceánografové i  veřejnost. Úchvatné záběry 
z monumentální norské přírody a scény týmového nadšení ze sledování trasy speciálních bójí 
střídají šokující obrazy kolonií plastů, které okupují civilizací dříve nedotčené přírodní scené-
rie. Německo, 2022, české titulky, 92 min. Zdarma.

4300 KM PĚŠKY PŘES AMERIKU, SAMA, V DIVOČINĚ. 
Z MEXIKA DO KANADY.
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich. 
Monika Benešová patří mezi ně! A to byla ještě před nedávnem pacientkou s vážnými zdra-
votními problémy, která se bála jít po ulici. Přesto se rozhodla změnit život a  splnit si sen 
– projít pěšky celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám, 
které potkávala. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. Naučila ji nevzdávat se.
Přijďte si poslechnout autorku knihy Moje Pacifická hřebenovka v úterý 25. října od 18:30 ho-
din. Vstupné: 50 Kč.

OBJEVTE  
SVĚT ROBOTŮ A TECHNOLOGIÍ
Nový kroužek Digiklub je vhodný pro děti ze 
3. a 4. tříd ZŠ. Budeme se scházet jednou za 
14 dní ve čtvrtek od 16 do 17:30 hodin na od-
dělení Teenspace. Začínáme 13. října.
Cena 500 Kč, garance minimálně 10 lekcí od 
října 2022 do května 2023. Seznámení s růz-
nými druhy robotických hraček (ozoboti, 
mBoti, blue-boti, bee-boti, micro:bit), s  3D 
tiskem, laserem, řezacím plotrem a  základy 
programování… 
Kapacita omezena, max. 10 dětí. 
Přihlášení na e-mailu blanka.vomackova@
moderniknihovna.cz, tel. 608 371 568.

SWAP HRNÍČKŮ
Máte doma nějaké hrníčky, které nepouží-
váte, ale dalším lidem by udělaly radost? Při-
neste jeden, dva, tři i více do knihovny a od-
neste si nějaký jiný. Výměna malých hrníčků 
na kávu, velkých šálků na čaj… Všechny roz-
měry a designy jsou vítány.
S knihou z knihovny si můžete odnést i nový 
hrníček.
Akce probíhá celý říjen v knihovně.

AKCE TEENSPACE
Výroba slizu
24. a 26. října, 12:30–18:00
Halloweenský speciál
31. října, od 14:30
Akce jsou vhodné pro děti od 10 let.

Omezení provozu knihovny
Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny bude knihovna 6. října 2022 uzavřena. 
Ve dnech 28. a 29. října knihovna uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, 
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník).

JÓGOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Pojďte se pozitivně nastartovat do nové-
ho dne s  Andreou Peterovou a  její jógou 
a  zároveň se setkávat v  příjemném prostře-
dí knihovny 1× týdně ve středu 8:00–9:00. 
Vstupné 50 Kč/1 lekce. 
Jóga a meditace určená pro věkovou skupi-
nu 60+. Cílem každé lekce je ukázat možnos-
ti, jak zlepšit kvalitu života a získat pohybové, 
dechové a meditační návyky, které pomohou 
posílit imunitní systém, zpomalí proces stár-
nutí, sníží možnosti úzkosti a deprese, zvýší 
vitalitu a podpoří zdravý životní styl. Cvičení 
se bude konat na oddělení Teenspace v pří-
zemí, deku a podložku s sebou. 
Začínáme 5. 10. 2022.

Naučná stezka za pokladem
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PROMĚNILO SE SPEKTRUM LIDÍ, KTEŘÍ DO TRPASLÍKU CHODÍ
S  příchodem podzimu opět ožívá českotře-
bovský klub Modrý trpaslík, jehož název 
odkazuje na drážní návěstidlo. O  tom, jaké 
to je, když se nad vchodem do klubu rozsvítí 
modré světlo, jsme si povídali s Lenkou Špai-
sovou.
„Začínáme obvykle od října, protože v  září 
jsou ještě venkovní akce, dovolené, a končí-
me v květnu, když už se začíná grilovat a lidi 
do podzemí nic nenatáhne. Klub je v  místě 
bývalého bunkru, krytu civilní obrany, kde 
je stabilní teplota celý rok, takže se snažíme 
v zimě hodně topit, ale přesto svetr navíc ne-
může škodit. Kdo u  nás ještě nebyl, možná 
ocení informaci, že prostor je vybaven více-
méně v industriálním duchu, sedačky z vyřa-
zených vlakových vagónů, beton, kov… má 
to svoje kouzlo a doufám, že je to příjemný 
prostor, kde může člověk posedět. V posled-
ních letech k nám chodí průřezově opravdu 
všechny věkové kategorie, takže se případní 
diváci nemusí ostýchat, že budou nejstaršími 
účastníky koncertů, občas se totiž s  těmito 
obavami setkáváme,” shrnula Lenka na začát-
ku rozhovoru, proč se nebát návštěvy Mod-
rého trpaslíka.

Jak to celé začalo?
Modrý trpaslík jako klub začal fungovat 
v  roce 2006, kdy jsme zahájili první sezonu. 
Vznikl jako přirozené navázání na naše akti-
vity v kulturní oblasti v České Třebové. Jako 
spolek Triarius fungujeme už od roku 2001, 
zakládali jsme jej jako občanské sdružení 
s  Pepou Kopeckým, s  jeho ženou, s  mým 
tehdejším manželem, později se přidal náš 
kamarád Jiří Duchoň. Chtěli jsme oživit kul-
turní život ve městě, který nám přišel nedo-
statečný. Za 15  let se spousta věcí změnila, 
ale Modrý trpaslík funguje pořád.

Co klub návštěvníkům nabízí?
Společně s  Jirkou Duchoněm děláme dra-
maturgii klubu, hudební i  jinou. Nejčastěji 
to jsou koncerty. Hodně kapel k  nám jezdí 
opakovaně. Lenka Dusilová se k  nám vrací 
skoro každý rok. A protože jako Triarius jsme 
divadelníci, tak si v  Modrém trpaslíku rádi 
zahrajeme nějaké divadlo, naposledy to byla 
premiéra hry Absolvent. Někdy nějaká před-
náška, jindy vernisáž výstavy, kdysi bývaly 
i literární večery. Provozní role máme s Jirkou 
po těch letech už přirozeně rozdělené: Já 
se mimo dramaturgii věnuji i  provozu baru 
a  Jirka se stará o  zvuk a  všechny technické 
věci, kterým já nerozumím. Samozřejmě se 
na provozu klubu podílí mnohem víc lidí, ale 
na nás dvou asi nejvíc leží, jakým způsobem 
bude Trpaslík pokračovat dál.

Jaký program jste připravili na zahájení 
letošní sezony?
Začínáme opatrněji. Máme domluvené 
hlavně regionální kapely. Doufáme, že lidé 
přijdou podpořit své kamarády a známé a ži-
vou muziku. Otvírákem bude ústecká kape-
la Miagra, jeden z  členů je výtvarník, takže 
bude mít vernisáž své digitální tvorby. V říjnu 
bude i  koncert kapely Znouzectnost, který 

má v režii náš kamarád, jsme otevření i tako-
výmto druhům spolupráce. Já za sebe mám 
zase radost, že se nám podařilo pozvat po 
delší době válečnou zpravodajku Markétu 
Kutilovou.

Proč se tomu ty sama už tolik let věnuješ?
Je to spousta práce a času, ale osobně mě to 
naplňuje. Vždy mě bavilo organizovat akce, 
pohybovat se v  kulturním světě a  utíkala 
jsem k tomu od běžných povinností. Už jsem 
si říkala, že bychom to mohli někomu předat, 
někoho víc zapojit, ale zatím do toho pořád 
energii chci dávat a doufám, že mi to vydrží.
Mám pocit, že pro každého z  návštěvníků 
je Modrý trpaslík v  nějakém jeho životním 
období důležité místo. Vnímám, že je to tře-
ba několik měsíců, kdy tam lidé intenzivně 
chodí, najdou tam, co potřebují. Je hezké to 
pozorovat. Můj oblíbený příběh z Trpaslíka je 
třeba příběh jednoho páru, který se v Trpas-
líku seznámil a po pár letech oslavil i svatbu. 
I to vás tu může potkat.

Myslíš, že se vám povedlo najít model 
dobrého fungování alternativního klubu?
Po těch prvních letech, kdy se dělaly dvě 
akce za víkend, jsme řekli ne, že takhle by-
chom to dlouho nevydrželi. Budeme to dělat 
do té míry, abychom to zvládli a ustáli. Tak-
že máme nějaká svá omezení kvantity – ale 
i  kvality  – snažíme se najít ideální průsečík 
mezi tím, co se líbí nám a co by chtěli slyšet 
diváci, ale máme své hranice a  vždy spolu 
v  rámci směřování klubu komunikujeme 
o  tom, co pozvat a  co je pro nás už třeba 
hudebně nestravitelné natolik, že s díky od-
mítneme. Zároveň jsme si vědomi podpory 
ze strany města Česká Třebová a snažíme se 
nabídnout program, který bude naplňovat 
naše představy o kvalitě a kvantitě.
Co se týče budoucnosti klubu, vnímáme 
současnou situaci, ať už cenu energií, inflaci, 
které se odráží ve všech aspektech života, to 
znamená i v klubovém životě a živé kultuře. 
Máme samozřejmě obavy z  toho, co reálně 

přinese a  zda nebude znamenat velký úby-
tek diváků. Doufáme ale, že si k  nám cestu 
najdou.

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.

Divadelní hra Absolvent v Modrém trpaslíku / 
foto: Michal Horák
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zpravodaj
1/10 sobota

ODPOLEDNE V MUZEU
14:00–18:00 / Městské muzeum
Při příležitosti 10. výročí otevření výstavní 
budovy vás čeká volné vstupné do muzea 
a na výstavu, dílničky pro děti a od 16 hodin 
komentovaná prohlídka výstavy, ražba upo-
mínkových mincí a v případě příznivého po-
časí možnost svezení Velorexem.

ROMANTICKÉ VARHANY
Andrzej Chorosiński (PL)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní recitál. Vstupné: 100 Kč, předpla-
titelé KPH 50 Kč. Předprodej vstupenek 
v  Informačním centru v  městském muzeu 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

MIAGRA 
ALTERNATIVE-GRUNGE / ÚSTÍ NAD ORLICÍ
TMA ROCK-ROCK / HOLICE
MARTIN KOLÁŘ: DIGI TALE
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert dvou kapel a  vernisáž výstavy di-
gitální tvorby Martina Koláře. Výběr počíta-
čových maleb z  posledních let prezentuje 
současnost jako plastový svět, topící se ve 
vlastních emocích. Příběhy dětí, živých těl, 
padajících do propasti dospělosti a  všudy-
přítomné umělé reality. Jízdné: 100 Kč.

4/10 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení příběhů a hraní her. Akce je vhodná pro 
předškoláky a  děti mladšího školního věku. 
Účastníci obdrží samolepku do pracovního 
sešitu Knížkohraní. Vstupné dobrovolné.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů. Téma: Prameny předmatričního ob-
dobí. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Jana 
Voleská.

5/10 středa

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

6/10 čtvrtek

PŘEDNÁŠKA PATRIARCHY TOMÁŠE 
BUTTY O J. A. KOMENSKÉM
18:00 / Vyskočilova vila
V letošním roce uplynulo 430 let od narození 
učitele národů J. A. Komenského, který byl 
svým pobytem v  Brandýse nad Orlicí spjat 
i s naším krajem. Je osobností, která nám má 
i přes hranice staletí stále co říci, a tak jsme 

do Husova sboru v  České Třebové v  Mlýn-
ské ulici (Vyskočilova vila) pozvali na čtvr-
tek 6. října v 18:00 autora knihy „Za světlem 
moudrosti s J. A. Komenským“ ThDr. Tomáše 
Buttu,  Th.D., patriarchu Církve českosloven-
ské husitské. Ve své přednášce se zaměří pře-
devším na Komenského spjatost s Jednotou 
bratrskou a  jeho vztah k národu. Přednáška 
bude doplněna i Komenského písněmi, které 
dodnes v našich shromážděních zaznívají.

DP Podzim 2022
FANTASTICKÁ ŽENA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Současná komedie úspěšného kanadského 
autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální part-
nerka. Jedná se o příběh dvou kamarádů ve 
středním věku, jejichž životy pořádně zamí-
chá tajuplná seznamka a doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna objeví v  bytě. 
Jak to spolu může souviset? Nechte se pře-
kvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si pře-
jete…
Hrají: Patricie Solaříková / Diana Šoltýso-
vá, Václav Krátký / Ondřej Volejník, Adrian 
Jastraban / Jarmil Škvrna. Režie: Martin Vo-
koun. Vstupné: 400 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v  předprodeji v  Inf. centru městského mu-
zea, či v  kulturním centru a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny.

7/10 pátek

RAJTARAJ 
WORLD MUSIC-ACOUSTIC / PRAHA
20:00 / Modrý trpaslík
Akustický etnošraml. Sedmičlenná kapela 
hrající ve složení příčná flétna, akordeon, 
housle, kytara, klarinet, kontrabas a  cajon 
hudbu vycházející z písní Balkánu, Skandiná-
vie i západní Evropy. Jízdné: 100 Kč.

8/10 sobota

HISTORICKÉ VARHANY
Michal Novenko (CZ)
19:00 / Kostel sv. Marie Magdaleny Řetová
Varhanní recitál. Johann Sebastian Bach, An-
tonio Braga, Josef Seger aj. Vstupné dobro-
volné.

9/10 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.

10/10 pondělí

SEVERNÍ PROUD
18:30 / Městská knihovna
Promítání dokumentu. Jak se láhev od piva 
vyrobeného v  Německu ocitla v  panenské 
přírodě za polárním kruhem? Režisér Steffen 
Krones se rozhodne sledovat trasu plastové-
ho odpadu z kontinentální Evropy až k úte-
sům norského souostroví Lofoty. Německo, 
2022, české titulky, 92 min. Zdarma.

12/10 středa

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
8:00–17:00 / Střední škola technická a  do-
pravní G. Habrmana, Na Skalce
Žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče zde získají aktu-
ální informace o nabídce oborů vzdělání, při-
jímacím řízení a  stipendijních programech 
škol. Současně se školami se zde budou 
prezentovat i  významní zaměstnavatelé re-
gionu, a  návštěvníci tak dostanou komplet-
ní informace o  provázanosti požadovaných 
profesí a nabídky studia.

PUTOVÁNÍ MEZI OCEÁNY
17:00 / přírodovědná učebna ZŠ Habrmanova
Přednáší Mgr.  Jan Richter. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

13/10 čtvrtek

FINSKO VLAKEM ZA POLÁRNÍ KRUH
17:00 / DDM Kamarád
DDM Kamarád (Sadová 1385, Česká Třebová) 
zve všechny zájemce o  cestování na před-
nášku Finsko vlakem za polární kruh. Sever-
skou zemí vás provede Jan Richtr. Vstupné: 
40 Kč, s sebou – přezůvky.
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14/10 pátek

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Křest CD Díl druhý
19:00 / Velký sál kulturního centra
Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Ro-
bert Křesťan a Luboš Malina po svém odcho-
du od Poutníků. Druhou trávu charakterizují 
dva výrazné znaky – autorská a interpretační 
výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele 
Roberta Křesťana a  mimořádná instrumen-
tální zdatnost ostatních členů skupiny.
Skupina Druhá tráva hraje v současné době 
ve složení:
Robert Křesťan  – sólový zpěv, mandolína, 
kytara
Luboš Malina – banjo, irské píšťaly, tenor sa-
xofon, vokály
Luboš Novotný – dobro, lap steel, vokály
Radek Hlávka – kytara, vokály
Tomáš Liška – kontrabas, basová kytara
Martin Novák – bicí, perkuse, cajon
Hosté: Ivo Viktorin Trio a pěvecký sbor Ben-
dl Česká Třebová. Vstupné: 420 Kč. Koncert 
pořádá Zdeněk Neterda ve spolupráci s Kul-
turním centrem Česká Třebová. Předprodej 
vstupenek na www.kcct.cz, v  Informačním 
centru v městském muzeu, či v kanceláři KC 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

ZNOUZECTNOST ROCK-PUNK / PLZEŇ
+ solo Golda a Déma
20:00 / Modrý trpaslík
„Znouzectnost je potrhlá možnost, jak 
z toho mála, co v tomhle světě znamenáme, 
udělat jedinečnou a nenapodobitelnou udá-
lost. Znouzectnost je naše maskovaná blbost 
a  tloušťka, je to stavění stojícího na hlavu 
a  ležícího na nohy, zkrátka princip koření. 
Prakticky to znamená, že když už můžeme 
hrát my, tak může každý,“ řekl v  měsíčníku 
Rock & Pop (1990) bubeník souboru Caine. 
Jízdné: 180 Kč.

15/10 sobota

DEN ZA OBNOVU LESA
10:00–16:00 / areál Peklák
Můžete sázet stromky nebo si jen přijďte 
užít doprovodný program pro celou rodinu 
a projít se po lese. V prostoru kolem parko-
viště budou umístěny doprovodné aktivity 
lesní pedagogiky a  střelnice pro střelbu ze 
vzduchovky a  z  luku. V  lesních porostech 
nad sjezdovkou bude trasa lesnické stezky 
a  plochy určené k  vysázení. S  sebou ruka-
vice, vhodnou obuv a  vhodné oblečení. Na 
stezku bude zřízena kyvadlová doprava, pro 
zdatnější bude možnost vyjet na kole nebo 
pěšky  – cca 2 km (do kopce). Akci pořádají 
Lesy České republiky. Další podrobnosti na 
www.sazimelesynovegenerace.cz.

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 začát-
kem u pokladny.

16/10 neděle

O KOBLÍŽKOVI
15:00 / Malá scéna
Nová dramatizace zdánlivě známé pohád-
ky. Divadelní úprava však nabízí daleko víc. 
Na téma pohádky o  Koblížkovi, který uteče 
dědečkovi, zajíci, vlkovi, medvědovi, aby 
pak osudově naletěl chytré lišce, nabízí dal-
ší motivy ze známých pohádek. Inscenace 
kombinuje činoherní a  loutkové herectví. 
Navíc nabízí interaktivní prvky, a tak se dět-
ský divák stává součástí děje. Děti mohou 
odehrát role želvičky, kůzlátek nebo včeliček 
a  závěr pohádky se změní v  dětské taneční 
vystoupení. Jak je u Divadla Silesia zvykem, 
inscenace je vytvořena jako pohádkový mu-
zikál, hudba byla tentokrát nahrána ve stu-
diu, avšak divadlo zajistilo vlastní hudební 
aparaturu a  zvukaře. Inscenace je vhodná 
pro nejmenší diváky a  žáky prvních stupňů 
základních škol. Vhodná je také pro návště-
vu rodičů a prarodičů spolu s dětmi, při ins-
cenaci bylo myšleno i na dospělého diváka. 
Vstupné: 80 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

18/10 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o  železniční techniku 
a historii. Tentokrát proběhne komentovaná 
prohlídka železniční expozice (při příležitosti 
10. výročí otevření výstavní budovy). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.

DP Podzim 2022 Bonusové představení
ABSOLVENT
19:00 / Velký sál kulturního centra
Triarius Česká Třebová. Rozepnul bys mi šaty, 
Benjamine? Příběh zmateného a  zuřivého 
dospívání. O  životě v  bezpečí, prosperitě, 
rozežranosti, bezctižádosti, ztrátě empatie 
a  bezcitnosti. S  happy endem. Romantická 
komedie o nás, kteří přesně víme, co nechce-
me, ale zatím stále nevíme, co chceme… 
Hrají: J. Kučera, J. Dvořáková, L. Špaisová, 
J. J. Kopecký, J. Voleská, M. Mička, J. Duchoň. 
Režie: J. J. Kopecký.
Vstupné: 100 Kč, předplatitelé DP Podzim 
2022 50 Kč. BONUSOVÉ představení, pro dr-
žitele karty Divadelní předplatné Podzim 
2022 platí snížené vstupné bez nároku na 
místo. PROSÍM, ZAKUPTE  SI VSTUPENKY!
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny

19/10 středa

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

KONFLIKTY SOUČASNOSTI OČIMA 
REPORTÉRKY MARKÉTY KUTILOVÉ
20:00 / Modrý trpaslík
Přednáška. Co se děje v  Sýrii, Arménii, Ná-
horním Karabachu, Libyi? Zvedá se Islámský 
stát a al.Kájda? Není pouze válka na Ukrajině, 
i když to zdánlivě tak může vypadat… Jízd-
né: 100 Kč.

25/10 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Setkání se uskuteční na téma 
Hýblova ulice. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Martin Šebela.

4300 KM PĚŠKY PŘES AMERIKU, SAMA, 
V DIVOČINĚ. Z MEXIKA DO KANADY.
18:30 / Městská knihovna
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá 
několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina 
z nich. Monika Benešová patří mezi ně! A to 
byla ještě před nedávnem pacientkou s váž-
nými zdravotními problémy, která se bála 
jít po ulici. Přesto se rozhodla změnit život 
a  splnit si sen – projít pěšky celou Ameri-
ku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, 
medvědům i pumám, které potkávala. Přijď-
te si poslechnout autorku knihy Moje Pacific-
ká hřebenovka. Vstupné: 50 Kč.

pokračování kalendáře akcí na další straně >
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26/10 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 ná-
pady na hry a říkanky. Vstupné dobrovolné. 
Na dětském oddělení je k dispozici přebalo-
vací pult.

29/10 sobota

CITIZEN 37 
INDIE-ROCK / ČESKÁ TŘEBOVÁ
NÍŽINY 
ALTERNATIVE-ROCK / ŽAMBERK
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 100 Kč.

VÍCEDENNÍ AKCE
30/9–1/10

18. BLEŠÍ TRHY „U MALÍŘŮ“
ul. Na Splavě, Malířství a natěračství Kohoutek
Přijďte si nakoupit, vyměnit anebo nabíd-
nout starožitnosti, keramiku, sklo, pohledni-
ce, hračky, ale i obrazy, knihy a mnoho další-
ho. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel 
Kohoutek, tel. č. 603 503 421.

VÝSTAVY
12–23/10

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Výstavní síň kulturního centra
Vernisáž se uskuteční 11. 10. 2022 v 17:00 ho-
din. Otevřeno denně 9:00–12:00 a  14:00–
17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin. V pá-
tek 28. října otevřeno.

16/9–6/11

KRAJINA A LIDÉ V MALÍŘSKÉM DÍLE 
OLDŘICHA HLAVSY (1889–1936)
Městské muzeum
Výstava návštěvníkovi nabízí mnohá dosud 
nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukro-
mých i veřejných sbírek a zároveň objasňuje 
malířovu vazbu na Českou Třebovou.
Pro školní kolektivy je možné objednat do-
provodný program.

KINO SVĚT
1/10 sobota

AVATAR  
(OBNOVENÁ PREMIÉRA) (USA, VB) 3D
17:00
Mládeži přístupno, akční, dobrodružný, fan-
tasy, 166 min. Nutné zakoupit brýle na místě 
za 20 Kč, které jsou dále přenosné a použitel-
né na další 3D filmy. Vstupné: 150 Kč.

3/10 pondělí

JAN ŽIŽKA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, životopisný, his-
torický, drama, 125 min. Vstupné: 140 Kč.

5/10 středa

BANGER. (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, drama, hudební, 
111 min. Vstupné: 120 Kč.

8/10 sobota

BUKO (ČR, SR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, komedie, drama, 112 min. 
Vstupné: 140 Kč.

10/10 pondělí

ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE (FRANCIE) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, český 
dabing, 83 min. Vstupné: 120 Kč.

12/10 středa

SPOLU (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, drama, 118 min. Vstupné: 
120 Kč.

15/10 sobota

PRINCEZNA REBELKA (FRANCIE) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, dobrodruž-
ný, český dabing, 89 min. Vstupné: 120 Kč.

17/10 pondělí

CIRKUS MAXIMUM (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, komedie. Vstupné: 
130 Kč.

19/10 středa

VÁLEČNICE (USA, KANADA) 2D
19:00
Mládeži přístupno, drama, historický, akční, 
titulky, 125 min. Vstupné. 130 Kč.

20/10 čtvrtek

BIO SENIOR
ŘEKNI TO PSEM (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, pejskařská komedie, 
85 min. Vstupné: 60 Kč.

22/10 sobota

JEŽEK SONIC 2 (USA, JAPONSKO) 2D
17:00
Mládeži přístupno, akční, dobrodružný, 
komedie, rodinný, český dabing, 122 min. 
Vstupné: 100 Kč.

24/10 pondělí

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, vztahová kome-
die, 105 min. Vstupné: 130 Kč.

26/10 středa

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (USA) 3D
19:00
Mládeži přístupno od 12  let, dobrodružný, 
akční, český dabing, 147 min. Nutné zakoupit 
brýle na místě za 20 Kč, které jsou dále pře-
nosné a použitelné na další 3D filmy. Vstup-
né: 140 Kč.

28/10 pátek

PRINC MAMÁNEK (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, pohádka, 100 min. Vstup-
né: 120 Kč.

31/10 pondělí

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI 
SVĚTA (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno, dokument. Vstupné: 
120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Pozvánky na akce pro veřejnost  

posílejte prosím na e-mail 
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz



MĚSTSKÉ MUZEUM

JAN SELICHAR A „ JEHO CHLAPEC“ OLDŘICH HLAVSA
POZVÁNKA NA JEDNU VÝSTAVU

Jména, která se nacházejí v titulu tohoto textu, nebudou váženému čtenáři patrně příliš zná-
ma. Ambicí následujícího textu je pokusit se tuto skutečnost alespoň částečně změnit.
Jan Selichar (1858–1941) se narodil ve východočeské Solnici. Po gymnáziu, které vystudoval 
v Rychnově nad Kněžnou, absolvoval královéhradecký kněžský seminář, v červenci roku 1883 
pak dosáhl kněžského svěcení. Je zajímavé, že svou primici nesloužil – jak je obvyklé – ve 
svém rodišti, ale z nejasného důvodu v proslulém rakouském poutním místě Mariazell. Ještě 
téhož roku (po krátkém působení v pozici výpomocného kaplana v Náchodě) byl ustanoven 
druhým kaplanem v České Třebové. Zde působil do roku 1887 (později jako administrátor far-
nosti), kdy přijal místo učitele náboženství v Hlinsku a zároveň faráře v Kameničkách. A aby-
chom Selicharovu duchovní kariéru pojali v úplnosti, na jaře roku 1908 přechází na faru do 
Německé Rybné, která se stala jeho posledním působištěm.
Jan Selichar rozhodně nebyl knězem tuctovým. Své povinnosti plnil vzorně, ve všech farnos-
tech se však navíc živě účastnil kulturního, ba i hospodářského života, zhusta se projevil jako 
značně inspirativní a pro tu kterou komunitu také užitečná bytost. Byl prý skromný, obětavý, 
měl rád zvířata, věnoval se zemědělským pracím, pracoval se dřevem, ale také cvičil v Soko-
le, zpíval ve sboru, byl starostou hasičů i zakladatelem divadelního souboru, stal se členem 
obecního zastupitelstva i dozorčí rady jisté kampeličky. A nadto pěstoval bohaté styky s vyni-
kajícími umělci své doby, jelikož umění bylo mu velkou láskou.
Umělecké zájmy přivedly k Selicharovi do Kameniček a pak i Německé Rybné mnoho zají-
mavých hostů, z nejznámějších malíře Antonína Slavíčka či Herberta Masaryka, ze sochařů 
Otakara Španiela, spisovatelů pak kupříkladu Aloise Jiráska, ale i jiné. Nezřídka se tento umě-
nímilovný kněz stavěl do role mecenáše. A tak tomu bylo i v případě nadaného, avšak chudé-
ho chlapce Oldřicha Hlavsy.
Ten se narodil v německé Rybné v roce 1889 jako osmé, poslední dítě v chudé rodině dělníka, 
drvoštěpa, ponocného a kostelníka Antonína Hlavsy a jeho ženy Josefy.
Velmi záhy mu zemřeli oba rodiče, výtvarně nadaný hoch si proto z existenčních důvodů mu-
sel zvolit praktické, obživu zajišťující povolání. Pracoval jako číšník ve Vídni i jinde. A přitom 
stále kreslil a maloval. Naštěstí si jeho prokazatelného talentu povšimli někteří lidé, zejména 
už zmíněný kněz Selichar. Jeho lidská a materiální podpora (Oldřicha prý označoval jako „své-
ho chlapce“) umožnila mladému Hlavsovi vstoupit roku 1911 na uměleckou školu, nejprve 
zvolil Akademii v Mnichově, později v Praze, kterou také – s válečnou přestávkou – ukončil 
roku 1923. Jeho sen stát se malířem tak došel naplnění.
Bohužel našemu umělci osud vyměřil jen krátký život. V jeho dalším průběhu se oženil, naro-
dil se mu syn, ale už roku 1936 umírá ve věku pouhých 46 let. Šestnáct let rozepjatých mezi 
nástupem na Akademii a předčasnou smrtí však využil ještě i pro intenzivní malířskou tvorbu.
Průřez tvorbou akademického malíře Oldřicha Hlavsy přináší výstava, kterou pořádá Městské 
muzeum Česká Třebová. Výstava otevřená slavnostní vernisáží ve čtvrtek 15. září 2022 nabíd-
ne přes šest desítek převážně maleb, které Hlavsa vytvořil mezi lety 1910 a 1935. Jde o krajiny, 
podobizny individuální i skupinové, žánrové výjevy a několik zátiší.

Shromáždit vystavovanou kolekci bylo mi-
mořádně organizačně náročné, pochází totiž 
převážně z několika soukromých sbírek. Uka-
zuje Hlavsu jako vynikajícího krajináře i figu-
ralistu, jako malíře spíše tradičního ražení, 
jehož díla dovolují divákovi zažít atmosféru 
půvabných míst, melancholii už neexistu-
jících polních prací či zaujetí aktérů nejrůz-
nějších činností. Pohladí, a  už proto stojí za 
vidění.

Ludmila Kesselgruberová

Článek vznikl s užitím textu Stanislava Vosy-
ky Oldřich Hlavsa a jeho lidé, in: Krajina a lidé 
v  malířském díle Oldřicha Hlavsy (1889–
1936), katalog vydaný Městským muzeem 
Česká Třebová ke stejnojmenné výstavě po-
řádané touž institucí ve dnech 15. září – 6. lis-
topadu 2022, Česká Třebová 2022.
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Vernisáž výstavy Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondě-
lí 8–18 hodin. V pátek 28. října otevřeno.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů. Seminář probíhá první úterý v  měsíci. 
Setkání se uskuteční v úterý 4. října 2022 od 
17 hodin, tentokrát na téma Prameny před-
matričního období. 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 měsí-
ci. Setkání se uskuteční v úterý 18. října 2022 
od 17  hodin, tentokrát proběhne komen-
tovaná prohlídka železniční expozice (při 
příležitosti 10. výročí otevření výstavní budo-
vy). Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Pavel Stejskal.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Seminář probíhá poslední 
úterý v  měsíci. Setkání se uskuteční v  úterý 
25. října 2022 od 17 hodin, tentokrát na téma 
Hýblova ulice. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Martin Šebela.

KRAJINA A LIDÉ 
V MALÍŘSKÉM DÍLE 
OLDŘICHA HLAVSY (1889–1936)
Výstava návštěvníkovi nabízí mnohá dosud 
nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukro-
mých i veřejných sbírek a zároveň objasňuje 
malířovu vazbu na Českou Třebovou.
Pro školní kolektivy je možné objednat do-
provodný program.
Do neděle 6. listopadu 2022.
K výstavě byl vydán katalog.

ODPOLEDNE V MUZEU
V sobotu 1. října 2022 od 14 do 18 hodin 
při příležitosti 10. výročí otevření výstav-
ní budovy
• volné vstupné do muzea a na výstavu
• dílničky pro děti a od 16 hodin komentova-

ná prohlídka výstavy
• ražba upomínkových mincí
• v  případě příznivého počasí možnost sve-

zení Velorexem

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO 
V KOZLOVĚ
září–říjen:
soboty, neděle a svátky 12–16 hodin
V pátek 28. října otevřeno.

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

PO ROCE OPĚT VE TŘEBOVÉ
Ve dnech 15. a 16. srpna 2022, po roce opět 
navštívila naše město, slečna Lucie Welsero-
vá, pocházející z  Jindřichova Hradce. Lucie 
Welserová je prapravnučkou místního pod-
nikatele a  veřejného činitele Emanuela Kar-
gera st. a  pravnučkou jeho syna Emanuela 
Kargera ml., známého zástupce pojišťoven 
a  zkušeného místního šachisty. Emanuel 
Karger st. působil jako místostarosta Sokola, 
starosta Sboru dobrovolných hasičů a  mís-
tostarosta Hasičské župy Hubálkovy. Rodině 
patřil v minulosti dům čp. 207, dnešní sídlo 
pivovaru Faltus, který byl jejich sídlem a kde 
byl provozován koloniální obchod a  sodov-
kárna. Dále potom kruhová cihelna u Sema-
nína a  dům čp. 860 na Tyršově náměstí. Je-
likož Lucie nikoho jiného ve Třebové nezná, 
stal jsem se po oba dva dny návštěvy jejím 
průvodcem právě já.
Během své návštěvy měla Lucie bohatý pro-
gram. Po jejím příjezdu, krátce po poledni 
a společném obědě v restauraci U Pucholtů, 
jsme navštívili Javorku, park, který pamatuje 
z doby svého dětství, kdy do našeho města 
občas zavítala s  prarodiči. Podívala se také 
na bývalý dům manželů Šlemrových v  Koz-
lovské ulici, známých místních divadelníků, 
s  nimiž ji pojí příbuzenský vztah. Prababič-
ka Lucie Welserové, Marie Kargerová, byla 
sestrou Ludmily Huráňové, matky Lidky Šle-
mrové. A  právě ke Šlemrovým jezdil každo-
ročně z Jindřichova Hradce na několikaden-
ní návštěvu dědeček Lucie Miloš Karger. Po 
Javorce si Lucie prohlédla působiště svých 
předků, sokolovnu Na Skále, kde se stal na-
ším průvodcem Ing.  Michal Kadlec, starosta 
zdejší jednoty. Zde také objevila svého pra-
dědečka na pamětním table Sokola, zho-
toveném v  roce 1935, k 50. výročí znovuza-
ložení jednoty. Poté následoval přesun do 
pivovaru Faltus, do domu předků. Z  terasy 
pivovaru nás déšť doslova zahnal do budovy 
hasičské zbrojnice, dalšího působiště Ema-

nuela Kargera st., kde měla Lucie možnost 
si prohlédnout historický automobil značky 
Laurin & Klement, který je němým pamětní-
kem jejího předka. Program prvního dne ná-
vštěvy byl zakončen posezením v restauraci 
Club 13.
Druhý den návštěvy se uskutečnila cesta 
do Kozlova, kde Lucie navštívila chaloupku 
Švabinských a  seznámila se zde s  její histo-
rií. Poté jsme se přesunuli na českotřebovský 
hřbitov, kde Lucie rozsvítila svíčku na rodin-
né hrobce. Její návštěva Třebové pokračovala 
v nejstarší městské čtvrti, kde jsme měli mož-
nost navštívit rotundu sv. Kateřiny, neboť 
byla právě otevřena, a prohlédnout si okolní 
„Starý hřbitov“. Během úterního odpoledne 
se ještě našla chvilka na návštěvu českotře-
bovského městského muzea, jehož expozice 
Lucii zaujaly. Všechno hezké jednou končí, 
a tak krátce poté se Lucie Welserová s naším 
městem rozloučila, neboť jí pracovní povin-
nosti neumožnily zůstat déle. Než Lucie na-
sedla do svého auta, přislíbila mi, že pokud 
zdraví a okolnosti dovolí, přijede za rok zase. 
Kromě hezkých vzpomínek si domů odváže-
la drobné suvenýry z našeho města, které ji 
velmi potěšily.

Martin Šebela

KROUŽEK PRO DĚTI
Muzejní kroužek Po stopách pračlověka 
probíhá každé úterý. Vhodný pro děti od 
1. do 5. třídy ZŠ, registrace není nutná. Setká-
ní se uskuteční v těchto termínech:
4. října 2022 od 15 hodin na téma Vyrážíme 
po stopách pravěkých lidí (úvodní seznamo-
vací hodina)
11.  října  2022 od 15  hodin na téma Kámen 
všude, kam se podíváš (poznáme první ná-
stroje člověka)
18.  října  2022 od 15  hodin na téma Obživa 
v době kamenné I (aneb „Hurá na lov!“)
25.  října  2022 od 15  hodin na téma Obživa 
v  době kamenné II (aneb „Co si nasbíráme 
k večeři?“)
Cena lekce je 20 Kč.
Lektor: Mgr. Lucie Maršálková.

Martin Šebela s Lucí Welserovou
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Dne 13. října 2022 
uplyne 10 let, kdy nás 
opustila paní Jolana 
Goldsteinová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou  
vzpomínku.
Vzpomínají  
dcery s rodinami.

Dne 5. 10. 2022 uplyne 
1. rok od chvíle,  
kdy nás navždy opustila 
holčička Agátka  
Vosyková.
S láskou vzpomíná 
celá rodina. Zůstaneš 
navždy v našich srdcích, 
andílku.

Dne 24. října 2022 uply-
ne 1. smutný rok, kdy 
nás navždy opustil pan 
Bohumír Molík.
Děkujeme všem, kteří 
mu s námi věnují tichou 
vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 18. října 2022 uply-
ne 5 let, kdy nás opustil 
pan František Hons.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínájí Libor, syn 
s rodinou, sestry.

Dne 25. října 2022 uply-
ne 1. smutný rok, kdy 
nás navždy opustil pan 
Bohumil Ptáček.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 13. října 2022 
uplyne 30 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
František Dostál.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 15. září uplynulo 
14. let od tragické smrti 
syna, bratra, manžela 
a tatínka Ivana  
Sládečka.
Vzpomínají: rodiče, 
sourozenci s rodinami, 
manželka a synové.

Dne 16. října 2022 
uplyne 3. rok, kdy nás 
opustila paní Boženka 
Kubrtová.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomínají  
děti s rodinami.

Dne 11. října 2022 uply-
ne 7 let, kdy nás opustil 
pan Miloslav Neruda.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka 
a synové s rodinami.

Dne 28. října 2022 uply-
ne 8 let od úmrtí pana 
Miloslava Formánka.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
zarmoucená rodina.

Dne 22. října 2022 
uplyne 20 let, kdy nás 
opustila paní Zdeňka 
Mráčková.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou  
vzpomínku.
Vzpomíná Vlasta, dcera 
s rodinou.

Dne 23. října 2022  
uplyne 8 let, kdy nás 
navždy opustil  
pan Zdeněk Lána.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 25. října 2022 uply-
ne 5 let, kdy nás navždy 
opustila paní Jiřina 
Votřelová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 14. října 2022 
uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
František Pirkl.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomíná Eva, dcera 
s rodinou.

26. 10. 2022 uplynou 2 roky od úmrtí paní 
Olgy Häuslerové.
21. 1. 2023 uplyne 6 let od úmrtí pana  
Miroslava Häuslera.
S láskou vzpomíná dcera Mirka, vnučky 
Helena, Petra.

Dne 31. 10. uplyne 
3. rok, kdy nás navždy 
opustil pan Jaroslav 
Mazánek.
Všem, kteří si vzpome-
nou s námi, děkujeme.
Manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 9. října 2022 uplyne 
2. rok, kdy nás opustila 
paní Bohumila Nastou-
pilová.
Kdo jste ji znali, věnujte 
jí s námi tichou  
vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 9. října 2022 uplyne 
10 let, kdy nás navždy 
opustil pan Květoslav 
Kubišta.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 2. října 2022 uplyne 
1. rok, kdy nás nečekaně 
opustila naše milovaná 
dcera Jarmila Dušková.
S láskou stále vzpomíná 
zarmoucená rodina.

Dne 24. září 2022  
uplynulo 20 let,  
kdy nás náhle opustil 
pan Josef Bečka.
Za vzpomínku děkuje 
rodina.



17

VZPOMÍNKY / ŘÍJEN 2022

Dne 2. října 2022 uplyne 
1. rok, kdy nás navždy 
opustil pan Jindřich 
Krása.
Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají synové 
s rodinami.

Dne 4. října 2022 uplyne 
13 let, kdy nás opustila 
naše babička a praba-
bička, paní Božena 
Řehořová.
Vzpomínají snacha, 
vnoučata Iveta a Pavel 
s rodinami.

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.

ÚMRTÍ

Jaroslava Langová, 86 let, Česká Třebová
Pavel Řehák, 74 let, Dlouhá Třebová
Lubomír Kopecký, 65 let, Česká Třebová
Marie Malínská, 96 let, Litomyšl
Jiří Šimek, 82 let, Česká Třebová
Jiří Tőlg, 74 let, Česká Třebová
Marie Peroutková, 87 let, Česká Třebová
Milada Kaplanová, 86 let, Česká Třebová
Miloslav Beránek, 83 let, Česká Třebová

Vzpomínáme.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květi-
nové dary i za slova útěchy na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým, panem Jiřím 
TŐLGEM, které se konalo 31. 8. 2022 v obřadní síni městského krematoria v České Třebové. 
Také bych chtěla poděkovat kamarádům muzikantům, kteří přišli zahrát a vyprovodit tak Jir-
ku na jeho poslední cestu. Za zarmoucenou rodinu z celého srdce děkuje manželka Vlasta 
Tőlgová.

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

ZAMYŠLENÍ NA ŘÍJEN
RADOST Z NALEZENÍ

Pověděl jim toto podobenství: „Má-li někdo 
z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nene-
chá těch devadesát devět na pustém místě 
a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji ne-
nalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s rados-
tí na ramena, a když přijde domů, svolá své 
přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se 
mnou, protože jsem nalezl ovci, která se ztra-
tila.
Pravím vám, že právě tak bude v  nebi větší 
radost nad jedním hříšníkem, který činí po-
kání, než nad devádesáti devíti spravedlivý-
mi, kteří pokání nepotřebují.
Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných 
mincí a  ztratí jednu z  nich, což nerozsvítí 
lampu, nevymete dům a  nehledá pečlivě, 
dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své 
přítelkyně a sousedky a řekne: Radujte se se 
mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který 
jsem ztratila.
Pravím vám, právě tak je radost před anděly 
Božími nad jedním hříšníkem, který činí po-
kání.“

Lukášovo evangelium 15, 3–10

Radost z  nalezení může být nejrůznější. Od 
takové té obyčejné, když najdeme založený 
mobil, klíče nebo doklady, až po vznešenou 
radost z  nových vědeckých či uměleckých 
objevů. Radost, o které se hovoří v podoben-

ství o  nalezené ztracené ovci či o  nalezené 
ztracené minci, má blíže k  té prosté radosti 
z  nalezení toho, co jsme už nějakým způ-
sobem znali, k  čemu jsme si utvořili určitý 
vztah a co nám tedy po té ztrátě chybělo. Ta 
podobenství, i když hovoří o ztraceném zví-
řeti a předmětu, však odkazují na náš vztah 
k člověku a také na vztah Boha k nám lidem.
Kdo jste jako rodiče zakusili (byť jen na krát-
ký čas) ztrátu dítěte, které se vám zatoulalo 
na výletě, v obchoďáku či kdekoli jinde, víte, 
že taková ztráta s  člověkem zamává ještě 
trochu jinak než ztracený mobil nebo klíče. 
I na ten mobil nebo klíče máme někdy vztek, 
ale víme, že je to jen naše chyba, že jsme je 
nedali na jejich obvyklé místo. Se ztracenými 
lidmi je to však složitější. Začíná to již s dětmi, 
které nám v  nestřeženém okamžiku někam 
vyklouzly a unikly. Hranice mezi tím, kdy za 
ně neseme úplnou odpovědnost, a tím, kdy 
stále větší část odpovědnosti za své chování 
nesou ony samy, se živě posouvá. A se „ztra-
cenými“ dospělými? S těmi je to vůbec těžké. 
Nad nimi mnohdy docela lámeme hůl.
Jenže když někoho odepíšeme, když ho už 
nepostrádáme, když nám už nechybí, když 
necítíme bolest nad jeho odchodem a ztrá-
tou, pak nejen že ho nehledáme, ale většinou 
ani on už nehledá nás, ba ani netouží být 
námi nalezen. Možná bychom byli schopni 

jej milostivě přijmout, kdyby se k  nám ka-
jícně vrátil, ale jsme my sami schopni oprav-
dového pokání ve smyslu obrácení, změny 
svého smýšlení? Je jasné, že za takovými sa-
mospravedlivými se nikdo nepohrne, anebo 
zase jen ti, kteří si s  nimi budou vzájemně 
uznale poklepávat po rameni.
To, co přitahovalo a přitahuje ztracené k Ježí-
ši Kristu, bylo a je právě to, že o ně měl a má 
opravdový zájem. Nejde totiž jen o  radost 
toho nalézajícího (ta by totiž někdy mohla 
být i  sobecky majetnická), ale také o radost 
toho nalezeného. Nejde jen o  radost nalez-
nout, ale také být sám nalezen. A  ta se asi 
těžko dostaví, bude-li naše hledání jen hle-
dáním pachatelů a dostižením zločinců.
Ne, nejde o  to zlehčovat hřích a  zlo, ale za-
kusit váhu a sílu Boží lásky. Jejím znamením 
je pro nás kříž Ježíše Krista. Ne laciná milost, 
ale všechna ta bolest spojená s jeho nesením 
i  úzkost pod ním a  na něm zakoušená pro 
nás a kvůli nám. Teprve v takové lásce se my 
sami smíme naleznout, tedy poznat jako ti, 
kteří druhé zranili. Ale co je ještě úžasnější 
a co vám také přeji, je poznání, že tahle láska 
je hlubší než rány, které jsme způsobili.
Radost z nalezení vám přeje

Štěpán Klásek, husitský farář
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DOMOV PRO SENIORY
KAPELA KAROLÍNA
Letní počasí v  měsíci srpnu láká k  posezení 
na zahradě. O  to víc, když je na odpoledne 
nachystaný koncert kapely Karolína. Karolí-
na patří mezi kapely, které si už mezi seniory 
v Domově získaly své stálé fanoušky. Uživa-
telé si na ně pamatují z předchozích let a na 
koncert se vždy těší.
Počasí přálo a atmosféra hudební akce za se-
bou zanechala plné lavičky posluchačů, kte-
rým se po skončení koncertu nechtělo zpět 
na pokoje, a  ještě dlouhou chvíli zůstávali 
venku, ať už ve společnosti svojí rodiny, nebo 
známých z Domova.

LETNÍ SLAVNOST
Pokud jste šli 25. srpna kolem Domova, moh-
li jste cítit vůni právě osmažených křupavých 
bramboráčků, případně zaslechnout vese-
lou muziku ze zahrady. Probíhala zde totiž 
Letní slavnost. Bramboráčky smažili kuchaři 
na plotně přímo na zahradě a jejich vůně se 
linula celým areálem Domova. K nim samo-
zřejmě nemohlo chybět nealko pivo. K dobré 
náladě hráli pánové Skalický a Zoubek, spo-
lečně s panem Chudým a zpěvačkou Hanou 
Rosslerovou.

S.E.D. – SEŠLOST ELEKTRICKÉHO DĚDKA
Jednou z posledních hudebních akcí letošní 
sezóny koncertů Pod balkony bylo vystou-
pení kapely Sešlost elektrického dědka. Kon-
certu se zúčastnili nejen senioři z  Domova, 
ale také uživatelé ze stacionáře. Lavičky pod 
balkony byly zaplněné do posledního mís-
tečka a známé melodie dovolily uživatelům, 
aby si společně s  kapelou některé písničky 
zazpívali.

PODĚKOVÁNÍ 
ZA LETOŠNÍ KONCERTY POD BALKONY
Děkujeme všem umělcům, kteří nám během 
letošního léta věnovali svůj volný čas a podí-
leli se na akcích pro seniory, přišli odhodlaně 
zahrát, i  když nás občas nepříznivá předpo-
věď počasí přesunula do kaple Domova. Jen 
díky vám mohl proběhnout již 3. ročník kon-
certů Pod balkony.
Děkujeme kapelám 375 m. n. m., Nahonem, 
Sešlost elektrického dědka, Karolína, Sousedi 
ze Svinné a Jabkancovému Šlapetu. Doufám, 
že naše spolupráce bude i  nadále pokračo-
vat. Nejpozději příští léto opět na shledanou!

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ŘÍJEN 2022

Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
1.–2. 10. 2022 MUDr. Hendrychová Miroslava, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 960
8.–9. 10. 2022 MUDr. Horáková Hana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 731 791 438
15.–16. 10. 2022 MUDr. Janků Vlastimil, Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377, tel. 465 526 251
22.–23. 10. 2022 MDDr. Jindrová Martina, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
28. 10. 2022 MUDr. Dostálová Jarmila, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949
29.–30. 10. 2022 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192

SLUŽBY AUDIOHELPU
Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají lidé ná-
rok. 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: 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. Face-
book: Audiohelp z.s.

Zuzana Svobodová

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a ro-
dičům 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 pod-
mínky využití zjistíte na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo na telefonním čísle pro ob-
jednání.

PŘEDNÁŠKA 
PATRIARCHY TOMÁŠE BUTTY 
O J. A. KOMENSKÉM
V letošním roce uplynulo 430 let od narození 
učitele národů J. A. Komenského, který byl 
svým pobytem v  Brandýse nad Orlicí spjat 
i s naším krajem. Je osobností, která nám má 
i přes hranice staletí stále co říci, a  tak jsme 
do Husova sboru v  České Třebové v  Mlýn-
ské ulici (Vyskočilova vila) pozvali na čtvr-
tek 6. října v 18.00 autora knihy „Za světlem 
moudrosti s J. A. Komenským“ ThDr. Tomáše 
Buttu,  Th.D., patriarchu Církve českosloven-
ské husitské. Ve své přednášce se zaměří pře-
devším na Komenského spjatost s Jednotou 
bratrskou a  jeho vztah k  národu. Přednáška 
bude doplněna i Komenského písněmi, které 
dodnes v našich shromážděních zaznívají.
Všechny zájemce o  Komenského osobnost 
a jeho stále živý odkaz srdečně zvou za čes-
kotřebovský sbor Církve československé hu-
sitské

Tomáš Starý a Štěpán Klásek

BLEŠÍ TRHY „U MALÍŘŮ“
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou stát po-
kladem pro druhého.
18. BLEŠÍ TRHY „U MALÍŘŮ“ se uskuteční v ulici Na Splavě, v areálu firmy Malířství a natěračství 
Kohoutek, ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2022 (v pátek 9:00–17:00 hodin a v sobotu 9:00–15:00 ho-
din). Přijďte si nakoupit, vyměnit anebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, 
hračky, ale i obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás.
Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek, tel. č. 603 503 421.

DOMÁCÍ HOSPIC ALFA-OMEGA
Zveme vás na prohlídku zázemí Domácího 
hospice Alfa-Omega v Ústí nad Orlicí. V rám-
ci dne otevřených dveří nabízíme setkání 
s  hospicovými sestřičkami, které vám po-
skytnou bližší informace o poskytované péči.
Prostory hospice budou otevřeny pro ve-
řejnost 5. října 2022 od 13. hodin na adrese 
17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 1. patro.
V  tento den probíhá rovněž tzv. papučový 
den, který připomíná, že umírat doma v kru-
hu svých blízkých je možné. Zapojte se i vy. 
Obujte si papuče a  ukažte, že podporujete 
mobilní hospicovou péči v  České republi-
ce. Vyfoťte se v  papučích, sdílejte fotky na 
Facebooku nebo Instagramu s  hashtagem 
#papucovyden a předejte toto poselství dál. 
Svým blízkým, kolegům a  všem ostatním, 
kteří vás mohou následovat v akci, která má 
smysl.

TZ Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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INZERCE

Ing. Jiří Lux, Statek Vlkov 89, Litomyšl
obsazuje volnou pracovní pozici:

OŠETŘOVATEL/KA MASNÉHO SKOTU

pro stáj Semanín
Požadavek: ŘP skupina T

Kontakt: 603 854 105 p. Šmíd

EKO BI S. R. O.,
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ: 648 275 00, DIČ: CZ64827500

Přijme zaměstnance na pozici:
Plavčík krytého plaveckého bazénu

Požadujeme:
• Minimální stupeň vzdělání: střední odbor-

né (vyučen/a)
• Samostatnost, spolehlivost
• Osvědčení o odborné způsobilosti pro pra-

covní činnost Plavčík nebo Vodní dozor se-
nior – pomůžeme zajistit

• Zdravotní způsobilost
Pracovněprávní vztah  – Trvalý pracovní po-
měr – zkrácený úvazek
Rozsah vykonávané práce  – ¾ pracovního 
úvazku, event. ½ pracovního úvazku  – dle 
dohody

Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Zajištění získání příslušného osvědčení
• Stravenkový paušál a  příspěvek na životní 

pojištění

Nástup možný od 1. 11. 2022 nebo po dohodě.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
- osobně: na adrese zaměstnavatele, po tele-
fonické domluvě
- e-mailem: iva.bilkova@ekobi.cz
petr.balaz@ekobi.cz
- telefonicky:
Bílková Iva, personalista, tel. +420 731 449 801
Baláž Petr, vedoucí krytého plaveckého bazé-
nu, tel. +420 603 995 184

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Společnost CEDR Pardubice o.p. s. – pobočka 
Ústí nad Orlicí poskytuje od 1. 1. 2022 lidem 
s  vlastní zkušeností s  duševním onemocně-
ním ve věku od 16 do 64 let službu Sociální 
rehabilitace. Zájemcům služba nabízí pra-
covní poradenství, podporu při vzdělávání, 
například pomoc při zkouškách, při výběru 
školy nebo pomoc s  hledáním a  získáním 
pracovního uplatnění. Sociální rehabilitace 
dále nabízí zájemcům tzv. tréninková pra-
covní místa, díky kterým klienti mají možnost 
získat předpoklady pravidelného pracovního 
režimu pro budoucí uplatnění na trhu práce. 
Služba je poskytována zdarma od pondělí do 
pátku v čase 7:00–15:30 ambulantní formou 
na adrese T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 
a také terénní formou v prostředí dle potřeb 
klienta.
Více informací najdete na webových strán-
kách www.cedrops.cz a na čísle 603 542 697, 
případně 463 034 316.

Marek Mana, vedoucí sociální pracovník

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
Podmínky inzerce najdete na

www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
E-mail pro kontakt 

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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KRAJSKÝ DEN PRO RODINU V POHÁDKOVÉM LESE
Ve čtvrtek 25. 8. 2022 se konal v okolí chaty 
U Floriána Pohádkový les, tentokrát s finanč-
ní podporou Pardubického kraje. Díky tomu 
byl hudební a  další doprovodný program 
zdarma. Mohli jsme celou akci časově pro-
dloužit a  obohatit o  vystoupení kouzelníka, 
2× zahrála bubenická kapela Spálený sušen-
ky, Jarda a Terka Petruželkovi předvedli ukáz-
ku Acroyogy, závěrem vystoupila se svým 
koncertem kapela GOJI. Po celou dobu bylo 
možné využít svezení na koni z hřebčína Kar-
len, malování na obličej, občerstvení v Chatě 
U Floriána. Svou činnost prezentovaly NNO či 
spolky z blízkého okolí. Na Pohádkové stezce 
čekalo na děti 10 stanovišť s  pohádkovými 
bytostmi + 14 samostatných úkolů. Po absol-
vování stezky a splnění úkolů si děti vybraly 
odměnu a  nakonec nechybělo ani pěnové 
překvapení. Chvilkový deštík sice rozmočil 
pár rekvizit, ale náladu nikomu nepokazil. 
Moc děkujeme všem, kdo byli součástí toho 

kouzelného dne. Už teď se těšíme, jaká pře-
kvapení nám přichystá Pohádkový les opět 
za rok.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2022

Po

8:30–12:00
12:00–15:30
15:30–17:00
15:30–17:00
15:30–17:00 
18:00–19:00

Herna pro rodiče s dětmi
Volná herna*
Keramika pro děti a rodiče, každý sudý týden, rodiče vítáni
Keramika pro dospělé, sudý týden
Šikovné ručičky, pro děti od 5 let, každý lichý týden
Cvičení pro ženské zdraví

Út

8:30–12:00
12:00–15:30
16:00–17:00
17:00–18:30

KLUB Rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců, 608 034 323
Volná herna*
Tvoření a pokusy, kroužek pro děti od 5 let každý týden
Qigong / Čchikung energické cvičení pro všechny od 16 do 99 let

St

8:30–12:00
12:00–16:30
16:30–18:00
18:00–19:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně, multismyslový prostor
Volná herna*
Acroyoga pro páry i jednotlivce
Amapola Dance Company, lektorka Eva Hüblová

Čt
8:30–12:00
12:00–14:00
17:30–19:00

Klub pro rodiče a miminka od 4 měsíců + laktační poradna
Volná herna*
Klub pro těhotné ženy

Pá
8:30–12:00
9:30–10:00
12:00–15:30

Herna pro rodiče s dětmi
Pásmo říkanek a cvičení z Klubu rosteme spolu
Volná herna*

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

* rezervace předem
Sledujte nás na Facebooku Rosa rodinné centrum, popřípadě si volejte o aktuální informace 
o dění v Rose. Rezervujte si své místo předem telefonicky.

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK – 
POJĎ HRÁT FLORBAL ZA OT!
Chceš hrát moderní, dynamický a populární 
sport? Hledáme nové tváře pro náš florba-
lový klub Orlicko-Třebovsko. Jsme klub, kte-
rý funguje již od roku 2003, kdy prozíravost 
zakladatelů a narůstající zájem o tento sport 
nás hned v  druhém roce existence dovedly 
k založení mládežnických celků. Dnes patří-
me na území kraje k  největším sportovním 
klubům a naše zaměření na mládež je patr-
né jak v množství, tak v kvalitě předváděné 
činnosti.
Do sezóny 2022/2023 jsme přihlásili hned 
14 soutěžních družstev v  různých věkových 
kategoriích.
Přivítáme nové hráče a hráčky v kategoriích:
Přípravka 2014–2017
Elévové/Elévky 2012–2013
Mladší žáci/žákyně 2010–2011
Starší žáci/žákyně 2008–2009
Dorostenci/Dorostenky 2006–2007
Junioři/Juniorky 2004–2005
Ženy 2003 a starší
Hranice měst nejsou překážkou! Trénujeme 
jak v  České Třebové, tak v  Ústí nad Orlicí. 
Podívej se na www.pojddoot.cz, přijď na tré-
nink a staň se hráčem s DNA OT!

Lucie Fárníková, FbK Orlicko-Třebovsko

Připravujeme na listopad:
Dílna – Lampiony, světýlka, lucerny
11. 11. Svatomartinský lampionový průvod v Javorce
Výroba adventních dekorací

Pohádkový les / foto: archiv rodinné centrum Rosa
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DŮM A DĚTÍ MLÁDEŽE 
KAMARÁD

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
VÝLET IQ PARK
DDM Kamarád připravuje pro děti školního 
věku výlet do IQ Parku Ideon Pardubice. Výlet 
se bude konat ve středu 26. 10. 2022, cena – 
400 Kč (v  ceně je zahrnuto jízdné vlakem, 
vstup, pedagogický dozor). Více informací 
a přihlášení je na našich internetových strán-
kách www.ddmkamarad.eu od 1. 10. 2022 do 
19. 10. 2022. Akce se bude konat při minimál-
ním počtu 15 účastníků.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Ve čtvrtek 27. 10. 2022 si mohou děti školní-
ho věku vyrobit ježka a  podzimní dekorace 
v DDM Kamarád. Cena – 120 Kč (v ceně je za-
hrnut materiál k výrobě). Na tuto akci je nut-
no se přihlásit na našich internetových strán-
kách www.ddmkamarad.eu od 1. 10. 2022 do 
21. 10. 2022, kde také získáte bližší informa-
ce. Akce se bude konat při minimálním počtu 
5 účastníků.

CESTOVATELSKÝ VEČER
DDM Kamarád zve všechny zájemce o cesto-
vání na přednášku Finsko vlakem za polár-
ní kruh. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 
13. 10. 2022 v 17:00 hodin v DDM Kamarád, 
Sadová 1385, Česká Třebová. Vstupné: 40 Kč, 
s sebou – přezůvky. Severskou zemí vás pro-
vede Jan Richtr.

SBĚRATELSKÁ SETKÁNÍ
Jste sběratel a  máte chuť vyměnit přebytky 
s  jinými sběrateli? Přijďte se podělit, získat 
nové zkušenosti a  úlovky do vašich sbírek 
(čajové obaly, turistické předměty, CWG, jíz-
denky, odznaky, víčka, nálepky atd.) Akce se 
koná v sobotu 5. 11. 2022 v čase 10–11 hodin 
v DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká Třebo-
vá. Více informací na našich internetových 
stránkách www.ddmkamarad.eu.

Připravujeme:
Advent – sobota 26. 11. 2022
Divadelní představení Ledové království  – 
neděle 27. 11. 2022
Sběratelské setkání – sobota 3. 12. 2022

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
ddmkamarad.eu

4. ROČNÍK KOZLOVSKÉHO RAPIDU S REKORDNÍ ÚČASTÍ
Z turnaje v malebném Kozlově se stává oblíbená štace čím dál většího počtu šachistů a ša-
chistek z blízkého i vzdálenějšího okolí. V pořadí již 4. ročníku se v sobotu 3. září zúčastnilo 
rekordních 62 hráčů, a i když tentokrát (konečně) zvítězil hlavní favorit velmistr Jan Bernášek, 
o překvapení rozhodně nebyla nouze!
První zářijovou sobotu nám opět přálo počasí a před 9. hodinou jsme v nedávno zrekonstru-
ovaném sále napočítali přes šest desítek šachistů různých výkonností. Rekordní účast byla ne-
jen početně, ale i obsazením – kromě jednoho velmistra jsme přivítali i mezinárodního mistra 
a hned tři fide mistry. Průměr prvních deseti nasazených byl kolem 2200 ELO.

Letos bez překvapení?
Turnaj začal oproti minulým ročníkům s menším zpožděním kvůli technickým problémům až 
v 9:30 a skončil také o něco později kolem 15:30. Stylem start cíl vyhrál první nasazený Honza 
Bernášek, který tak po předchozích neúspěších konečně potvrdil roli každoročního hlavního 
favorita. Z 9 kol pouze 2× remizoval a jinak vše vyhrál, takže skončil suverénně první s 8 body 
a s náskokem jednoho bodu před druhým a třetím v pořadí.
Ani letošní ročník se neobešel bez obrovského překvapení, za které je nutno označit druhé 
místo ústeckého Jakuba Netušila coby 20. (!) nasazeného. Ačkoli měl často ELO o stovky bodů 
nižší, nezalekl se a porazil FM Sabola a FM Šklíbu (který obsadil třetí místo), remizoval s FM 
Jedličkou a s dalším z  favoritů Petrem Tázlarem. Dokonce i s velmistrem Bernáškem sehrál 
vyrovnanou partii. Sice překvapivé, ale zcela zasloužené druhé místo!
Zklamaný byl asi trochu mezinárodní mistr Martin Červený, který tentokrát bral až bramboro-
vou medaili. Na dalších místech se seřadili Aleš Jedlička, Marian Sabol, Tomáš Pokorný a Petr 
Tázlar.
Nejlepší hráč domácího oddílu byl na 12. místě Lukáš Hurt, který po katastrofálním dopole-
dni, kdy uhrál 2 body z 5 partií, nasadil k mohutnému finiši (4 ze 4) a nakonec předběhl o půl 
bodu druhého domácího hráče Iva Praxe. Ten celý turnaj odehrál na prvních šachovnicích, 
aby nakonec s 5,5 body bral „až“ 15. místo.

Shrnutí
Celý turnaj se dle slov spokojených hráčů podařil, rozhodčí Veronika Šmajzrová (které tímto 
děkujeme) nemusela řešit žádný problém a na obědě si všichni pochutnali. Nezbývá tak než 
všem účastníkům poděkovat za férovou hru a těšit se na příští, již 5. ročník, jenž proběhne 
opět první zářijovou sobotu v roce 2023.

Šachový klub Česká Třebová

O pohár Maxe Švabinského / foto: Šachový klub Česká Třebová
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20. ROČNÍK 
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 
VE SVINNÉ
V sobotu 27. 8. 2022 se na hřišti ve Svinné ko-
nal 20. ročník nohejbalového turnaje o pohár 
obce Svinná. Turnaje se letos opět zúčastni-
la i  početná delegace z  partnerského Svitu. 
V  letošním roce nám opět navzdory před-
povědi vyšlo počasí a turnaj tak proběhl bez 
komplikací. Na jednom hřišti hrálo systémem 
každý s každým 5 družstev a do závěrečné-
ho pavouka postoupila 4 nejlepší. Ve finále 
zvítězila domácí Svinná nad družstvem Svit 
1. Obhájce loňského vítězství Hasr podlehl 
v boji o 3. místo Svitu 2. Po turnaji následova-
lo přátelské posezení na hřišti.
Konečné pořadí:
1. Svinná
2. Svit 1
3. Svit 2
4. Hasr
5. Garda UO
Děkuji všem za účast, sportovní výkony a vě-
řím, že ve Svinné strávili příjemnou sobotu.

Milan Dvořák

TITUL NA MČR MASTERS A TŘI MEDAILE ZE SVĚTOVÉHO POHÁRU V RAKOUSKU
Českotřebovská cyklistka Monika Veitová 
Simonová získala titul na MČR masters v sil-
ničním závodě, které se konalo v  Bystrém 
u  Poličky. 19 km dlouhý okruh, který vedl 
přes nepříjemné stoupání na Hlásnici, museli 
závodníci absolvovat 4krát. Tímto vítězstvím 
potvrdila Monika kvalifikační limit, který už 
měla splněný díky úspěšným výsledkům na 
světových pohárech, pro účast na Mistrov-
ství světa masters závodníků, které se bude 
konat v září v italském Trentu.
Na konci srpna se českotřebovské závodnici 
také dařilo na světovém poháru v  rakous-
kém St. Johann in Tirol. V  silničním závodě 
se Monice povedlo poprvé vybojovat stupně 
vítězů, když v hromadném spurtu dokončila 
závod na třetím místě. Druhý den se konal 
sprint na kilometr. I  tady vybojovala stupně 
vítězů a za velmi nepříznivého počasí skonči-
la Monika na druhém místě. Posledním závo-
dem světového poháru byla časovka jednot-
livců. Monika opět zajela výborně. V časovce 
na 20 km dlouhé trati bojovala do poslední 
chvíle o pořadí na stupních vítězů, a nakonec 
si dojela pro stříbrnou medaili.
„Z výsledků v Rakousku mám velkou radost. 
Konečně se mi podařilo bojovat o  medaili 

v silničním závodě a v časovce jsem si zajela 
nejlepší čas. Snad se podaří udržet formu i na 
mistrovství světa,“ řekla k závodům českotře-
bovská závodnice.
Nyní směřuje příprava na závěr sezóny ke 
zmíněnému MS masters v Itálii. Monika také 
v letošním roce ovládla celoroční soutěž Mo-
ravského poháru a  obhájila vítězství z  po-
sledních 3 let.

Za podporu patří poděkování firmám: Armat 
spol. s r. o., Elektro Franc, Eko Bi s. r.o., Město 
Česká Třebová, Auto Eso, BB Cut, Sport Bárt, 
Pivovar Faltus, Skalický Transport, Autodo-
prava Ureš, Pavlu Brindzákovi a  dalším ne-
jmenovaným podporovatelům.

Pavel Veit

TEREZA DEJDAROVÁ TŘETÍ NA EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2022
Od 3. do 5. 9. se naši atleti zúčastnili v Brně třídenního atletického zápolení. Centrem závodů 
byl sportovní stadion VUT Pod Palackým vrchem a hostil rekordní počet 1700 účastníků z pat-
nácti zemí. Závodily zde ročníky narození 2007–2011.
My jsme měli na startu 8 atletů. Tereza Dejdarová, Kristýna Simonová, Agáta Nela Preislerová, 
Elen Koubová, Radim Kouba, Lubomír Řehák, Dominik Rybička, Vojtěch Mančál. Tři dny s at-
letikou pro ně byly velmi náročné, ale dařilo se jim. Dovezli zpět do České Třebové spoustu 
osobních rekordů.
Nejlépe se dařilo Tereze. Na trati 800 m, kde se na start postavilo 111 závodnic, startovala 
v šestém nejrychlejším rozběhu. Závod byl nervózní, plný strkání a loktů. Tempo první čtyř-
stovky bylo hodně vysoké. Tereza se soupeřek udržela a v cíli se těšila ze stupňů vítězů a me-
daile. Na stejné trati si velmi dobře vedl i  Lubomír Řehák, který skončil na velmi pěkném 
šestém místě. Agáta finišovala ve své kategorii na 11. místě a Vojta v osobním rekordu doběhl 
na 21. místě. Dominik, Kristýna a Radim zazářili, když se dostali na sprinterských tratích svými 
časy do finálových běhu B. Radim s Kristýnkou na trati 60 m a Dominik na trati 150 m. Elen 
svým hodem vybojovala krásné 13. místo v oštěpu.
Součástí her bylo i slavnostní zahájení s průvodem všech výprav, slavnostním pověšením vlaj-
ky her a s následným koncertem skupiny Yes Brothers.
Moc našim atletům gratulujeme a přejeme ještě hodně sil do posledního měsíce závodů.

Jana Jiroušková a Pavla Horáčková, trenérky AK Iscarex

cyklistka Monika Veitová Simonová
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KOHOUTI 
NA STARTU NOVÉ SEZONY
Velmi náročný úkol stojí před hokejisty České 
Třebové, kteří budou v  nadcházející sezoně 
obhajovat mistrovský titul ve společné kraj-
ské lize Pardubického a  Královéhradeckého 
kraje. Soutěž byla zahájena dvěma koly v zá-
věru měsíce září, po uzávěrce tohoto vydání.
V  hráčském kádru, který bude nově „kočí-
rovat“ trenér Martin Filip, došlo k  několika 
změnám. Novou posilou Kohoutů je zkušený 
gólman Filip Ament z Chrudimi, který vytvo-
ří dvojici s  mladíkem Mathiasem Krausem. 
Útok posílili Milan Ostřanský a  Jakub Vaňo 
(oba naposledy hráli v  Litomyšli), do kádru 
se vrátil obránce Kryštof Pažourek. Pozitivní 
je, že si konec své kariéry rozmyslel útočník 
Lubomír Korhoň. O  své místo v  sestavě bu-
dou bojovat mladíci: Jakub Čada, Jan Stolín 
a Tomáš Havránek.
Nadcházející sezonu s  největší pravděpo-
dobností ze zdravotních důvodů vynechají 
útočník Vít Rozlílek a obránce Daniel Blažej.

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ  
– NÁBORY
Mládežnický hokejový oddíl TJ Lokomoti-
va Česká Třebová se neustále věnuje i  práci 
s  nejmenšími dětmi. Pokud chcete, aby se 
vaše děti naučily nebo zdokonalily v brusle-
ní, přijďte na školičku bruslení. Školičku ve-
dou licencovaní trenéři se zkušenostmi z prá-
ce s mládeží. Školička je vhodná pro chlapce 
i dívky.

AKCE:
Školička bruslení od 4. 10. 2022 v 15:15 ho-
din na ZS Na Skalce pak každé úterý a čtvr-
tek, 1200 Kč za 20 lekcí.
Více o  mládežnickém hokeji na webu 
www.lokomotivahockey.cz, FB a Instagramu.

Z mistrovského kádru odešel zkušený útočník Petr Polodna, který zakončil aktivní hráčskou 
kariéru. V České Třebové nebudou působit brankáři Tomáš Vlk (zamířil za trenérem Pavlem 
Rohlíkem do Hlinska) a Marek Peřina.
„Věřím, že budeme mít opět silný tým, který zvládne boj o nejvyšší příčky. Podstatné je, že 
mužstvo kvalitně trénovalo, na ledě jsme byli od 19. srpna. Na novou sezonu se pochopitelně 
těšíme a spoléháme na podporu fanoušků,“ říká manažer klubu Vladimír Vaněk.

PŘÍPRAVA:
Náchod – Česká Třebová 2:9, Česká Třebová – Litomyšl 4:2, Česká Třebová – Náchod 3:0, Česká 
Třebová – Lanškroun 5:1.
Bilance: 4 zápasy, 4 vítězství, skóre: 21: 5.
Střelci: 3 – Stolín, Sedlák, Ostřanský, Semorád, 2 – Pavlovský, 1 – Vaňo, Daněk, Fúzik, Korhoň, 
Augustin, Čada, Veverka.

KÁDR:
Brankáři: Filip Ament (číslo dresu 1), Mathias Kraus (2), Jaroslav Lejsek (3).
Obránci: Tomáš Havránek (4), Vojtěch Daněk (5), Jakub Schejbal (8), Zbyněk Hradil (14),
Tomáš Sedlák (18), Daniel Blažej (19), Kryštof Pažourek (20), Daniel Král (22), Petr Jemelka (23), 
Martin Šejba (27).
Útočníci: Milan Ostřanský (6), Lubomír Korhoň (7), Jakub Dušan Vaňo (9), Matěj Pavlovský 
(10), Tomáš Prachař (12), Vojtěch Augustin (13), Jakub Fúzik (15), Jan Stolín (16), Jakub Čada 
(17), Vít Rozlílek (21), Jan Semorád (24), Karel Plášek (25), Vojtěch Veverka (63).
Trenér: Martin Filip.

PROGRAM KOHOUTŮ – ŘÍJEN:
2. 10. : Litomyšl – Česká Třebová (17:00 hodin), 5. 10. : Česká Třebová – Chrudim (18:30), 9. 10. : 
Moravská Třebová – Česká Třebová (17), 12. 10. : Česká Třebová – Polička (18:30), 16. 10. : Hlin-
sko – Česká Třebová (17:30), 23. 10. : Lanškroun – Česká Třebová (17), 26. 10. : Choceň – Česká 
Třebová (18:30), 30. 10. : Česká Třebová – Litomyšl (17).

Na aktivu hokejových klubů Královéhradeckého a Pardubického kraje bylo rozhodnuto, že 
v  nadcházející sezoně bude pokračovat společná soutěž. Většina z  patnácti zúčastněných 
klubů se v hlasování předem shodla na tom, že základní část bude odehrána v každém kraji 
jednotlivě. Od druhé části budou hrát týmy z obou regionů vzájemně mezi sebou.

SOUTĚŽ:
Pardubický kraj:
Moravská Třebová, Česká Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Chrudim, Choceň, Lanškroun, Polička.
Královéhradecký kraj:
Nový Bydžov, Jaroměř, Náchod, Třebechovice pod Orebem, Nové Město nad Metují, Trutnov, 
Opočno, Nová Paka.

HC Kohouti Česká Třebová

O pohár starostky města 10. 9. 2022 / foto: Michal Horák
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ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.

Veřejné bruslení

Sobota 1. 10. 2022 15:00–16:15

Neděle 2. 10. 2022 13:00–14:15

Středa 5. 10. 2022 ZRUŠENO

Sobota 8. 10. 2022 15:00–16:15

Neděle 9. 10. 2022 13:00–14:15

Středa 12. 10. 2022 ZRUŠENO

Sobota 15. 10. 2022 15:00–16:15

Neděle 16. 10. 2022 13:00–14:15

Středa 19. 10. 2022 17:30–18:45

Sobota 22. 10. 2022 15:00–16:15

Neděle 23. 10. 2022 13:00–14:15

Středa 26. 10. 2022 10:00–11:15
17:30–18:45

Čtvrtek 27. 10. 2022 10:00–11:15

Sobota 29. 10. 2022 15:00–16:15

Neděle 30. 10. 2022 13:00–14:15

Provozní doba
Úterý 12:00–20:00 hod.
Pátek 12:00–20:00 hod.

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

BIKE RESORT PEKLÁK
Na stezky je možno vjíždět denně dle pro-
vozního řádu. Provoz vleku, půjčovny kol 
a  terénních kár 1.–16.  října vždy od čtvrtka 
do neděle 10–17 hod.
Provoz 16.–30.  října bude upřesněn dle zá-
jmu a vývoje počasí.
Aktuální informace na www.peklak.cz.

SOLÁRIUM

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

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ŘÍJEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 7:45 hod.

Pozor na změny provozní doby
26. 10. , 27. 10. – PRÁZDNINY
– otevřeno 9:00–20:00 hod.
27. 10. RANNÍ PLAVÁNÍ ZRUŠENO
28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK – otevřeno 9:00–19:30

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.

Úterý 5:30–7:45 a 12:00–17:30 hod.

Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–7:45 a 12:00–16:00
a 19:00–21:00 hod.

Pátek 12:00–19:30 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–20:00 hod.

ATLETICKÉ ZÁVODY NA SKALCE
PRVNÍ ATLETICKÝ MÍTINK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V sobotu 10. 9. 2022 proběhl v České Třebo-
vé první atletický mítink s názvem Atletické 
závody na Skalce. Mítinku se zúčastnilo přes 
80 závodníků z 9 atletických oddílů, kteří své 
síly poměřili ve třech běžeckých a dvou tech-
nických disciplínách. O  hladký průběh se 
starali členové domácího Atletického klubu 
ISCAREX, kteří se zvládli vypořádat s nástra-
hami dosud velmi minimalistického zázemí 
stadionu a  pro účastníky připravili kvalitní 
atletické klání.
Celý mítink odstartoval běh na 150 m, který 
byl určený především dětským a mládežnic-
kým kategoriím. Kvalitní časy padaly ve všech 
kategoriích, za zmínku však stojí především 
výkon Dominika Rybičky (AK ISCAREX) v ka-
tegorii mladších žáků, který tuto vzdálenost 
zaběhl v parádním čase 19,67 s.
Po této disciplíně odstartovaly technické 
disciplíny. V dálce zaznamenali nejdelší skok 
Dominik Víťazka (486 cm, TJ Dlouhá Třebová) 
a Sára Kašparová (455 cm, Fénix sport Blan-
sko), oba kategorie staršího žactva. V  hodu 
míčkem se o  nejdelší hod postaral opět 
Dominik Víťazka výkonem 48,84 m. Mezi 
dívkami to pak byla mladší žákyně Kateřina 
Horáková z oddílu Fénix sport Blansko, která 
hodila 34,72 m.

Nejhodnotnější výkony předvedli běžci 
a běžkyně v běhu na 5000 m, který byl hlav-
ním závodem mítinku. Pro nejlepší pětici 
žen a  mužů v  celkovém pořadí byly proto 
připraveny finanční ceny v celkové hodnotě 
8600 Kč.
Mezi ženami se blýskla kvalitním výkonem 
domácí běžkyně a  aktuální mistryně ČR 
v běhu do vrchu Adéla Stránská. Adéla pro-
běhla cílem ve velmi rychlém čase 17:13.37, 
což je necelých 10 s  od jejího osobního re-
kordu a 11. nejrychlejší čas aktuální atletické 
sezóny. Mužům dominoval kolínský běžec 
a Mistr České Republiky v silničním běhu na 
10 km (2015) Milan Janoušek z TJ Sokol Kolín. 
Ten zaběhl pětku v čase 14:46.26 a vylepšil si 
tak svůj osobní rekord o 9 s. Současně se tím-
to skvělým časem posunul na 15. místo prů-
běžných atletických tabulek.
Závěr mítinku patřil běhu na 600 m. Nejrych-
lejším mužem se stal Petr Nechvíl z AC Cho-
ceň s časem 1:31.50.

Jan Vetchý, Atletický klub ISCAREX
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