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ZASTUPITELÉ DALI ZELENOU ROZPOČTU NA ROK 2023
Na svém posledním jednání roku 2022 zastupitelé schválili rozpočet města Česká Tře-
bová pro rok 2023. Radnice tak bude poprvé po dlouholeté praxi rozpočtového provi-
zoria hospodařit v rámci řádného rozpočtu, což zásadně zefektivní provoz města i jeho 
příspěvkových organizací.
Rozpočet města pro rok 2023 byl schválen v celkové výši 417 370 000 Kč. Z toho je celkem 
295 741 000 Kč určeno na výdaje související s běžným provozem města, jeho příspěvkových 
organizací a splácení úroků z přijatých úvěrů. Dalších 102 887 000 Kč je v městském rozpočtu 
vyhrazeno na opravy a investice realizované nad rámec běžného provozu města a jeho pří-
spěvkových organizací. Dalších 18 741 000 Kč pak tvoří ostatní výdaje rozpočtu, jako je posky-
tování příspěvků a dotací schválených zastupitelstvem a radou. Na své příjmové straně roz-
počet předpokládá příjmy ve výši 358 870 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán 
zapojením přebytků z předcházejících let.
Nově městský rozpočet obsahuje dvě finanční rezervy. „V první rezervě je vyčleněno celkem 
31,8 milionu korun na investice a služby. Druhá rezerva obsahuje 4,8 milionu korun vyčle-
něných na opravy. Tyto prostředky nám umožní v průběhu roku pružně reagovat na nasta-
lé situace,“ osvětlil po jednání význam finančních rezerv starosta Zdeněk Řehák s tím, že za 
účelem efektivního čerpání rezerv bylo zastupitelstvu rovněž předloženo posílení pravomocí 
rady města.
„Vnímáme toto posílení pravomocí rady jako velký závazek. Jeho účelem je však zefektivnění 
přerozdělování městských peněz. Zastupitelům v dohledné době poskytneme inovovaný zá-
sobník projektů a přístup k podkladům pro jednání rady města tak, aby se mohli i nadále co 
nejkonkrétněji spolupodílet na rozhodovacím procesu,“ dodal starosta Řehák.
Schválení rozpočtu pro rok 2023 předcházela třetí rozpočtová změna končícího roku. Ta zo-
hledňovala především navýšení předpokládaných daňových příjmů a  dále také vypuštění 
investičních akcí, které se nepodařilo v uplynulém roce realizovat. Na žádost společnosti Eko 
Bi s.r.o. pak byla nově do rozpočtu zařazena dotace ve výši 2 800 000 Kč na provoz krytého 
plaveckého bazénu. „Krytý plavecký bazén je zařízení poskytující prostor ke zdravému po-
hybu našich občanů, které však dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Pokud chceme možnost 
dostupného plavání našim občanům zachovat, pak musíme počítat s potřebou vykrytí této 
ztráty z veřejných prostředků,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák s tím, že v budoucnu bude nutné 
zvážit možnost převodu budovy do majetku města a investovat prostředky do potřebných 
oprav na budově bazénu.

pokračování článku na následující straně >
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Při projednávání rozpočtové změny se do rozpravy přihlásil zastupitel Martin Netolický, který 
přítomným odprezentoval materiál shrnující hospodaření města od roku 2012 a  jeho srov-
nání s jinými městy našeho kraje. Značný prostor byl v prezentaci věnován porovnávání vy-
naložených prostředků na provoz úřadu s ohledem na velikost samotného sídla a působnost 
obce s rozšířenou působností. „Musím uznat, že prezentace pana hejtmana jasně ukazuje vel-
ký prostor pro zefektivnění práce úřadu. Personální audit, který chystáme na příští rok, je tedy 
rozhodně na místě. Současný stav rostoucích nákladů na financování úřadu je dlouhodobě 
neudržitelný,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák bezprostředně po jednání zastupitelstva, na kte-
rém byla rozpočtová změna schválena jednohlasně.
Finanční záležitosti na jednání zastupitelstva následovala agenda odboru majetku města 
a odboru rozvoje města a investic. Místostarostka Petra Válková následně zastupitelům před-
ložila návrhy nového složení osadních výborů. Předsedy osadních výborů přidružených obcí 
Kozlov, Skuhrov a Lhotka zůstávají Jaroslav Pakosta, Daniel Klika a Aleš Valenta. Dana Svatá 
nahradila místostarostku Petru Válkovou v čele osadního výboru Svinná. Závěrečným bodem 
jednání zastupitelstva mělo být projednání snížení počtu zastupitelů pro volební období 
2026–2030. Na základě dohody zastupitelů byl tento bod odročen na jedno z dalších jednání, 
aby bylo v mezidobí možné předložit další potřebné podklady pro tak zásadní rozhodnutí.
Předpokládanými termíny pro jednání zastupitelstva v roce 2023 jsou 20. únor, 17. duben, 
19. červen, 11. září a 4. prosinec.

Jiří Holý, mediální asistent města (JHo)

Vážení Třebováci, v nejnovějším vydání Čes-
kotřebovského zpravodaje Vám přinášíme 
informace z  posledního jednání zastupitel-
stva města v roce 2022, na kterém byl po le-
tech praxe rozpočtového provizoria konečně 
schválen řádný rozpočet pro rok 2023. Podle 
něho bude možné plnohodnotně hospoda-
řit s  prostředky města již od prvního ledna. 
Naše předsevzetí schválit městský rozpo-
čet před koncem roku mohlo někomu přijít 
troufalé, ale výsledek myslím jasně vypovídá 
o tom, že věci je možné měnit k lepšímu. Sa-
mozřejmě, že jsme museli při jeho sestavová-
ní brát ohledy na nelehkou dobu, ve které se 
naše společnost nachází, ale i tak má městský 
rozpočet dostatek vyčleněných finančních 
prostředků na investiční projekty, které je 
potřeba realizovat pro rozvoj našeho města. 
Tyto peníze jsou do značné míry vyhrazeny 
v rozpočtových rezervách. Díky jejich zřízení 
a posílení pravomocí Rady města bude mož-
né tyto prostředky efektivně a  rychle distri-
buovat i  v  průběhu roku. Přijetím řádného 
rozpočtu může město investovat a  opravo-
vat o  dva měsíce dříve, to by provizorium 
neumožnilo.
Ve spolupráci s  krajem pracujeme na plně-
ní bodů našeho programu, mimo jiné na 
zřízení výjezdové stanice záchranné služby 
v  našem městě. O  našem plánovaném po-
stupu se dočtete ve zpravodaji. Rovněž došlo 
k  velkým pokrokům při jednáních ohledně 
rekonstrukce ulic Kubelkova a Pod Březinou. 
Podrobnosti najdete na straně 3.
Také letos budou mít občané možnost roz-
hodovat o veřejností předložených návrzích 
v  participativním rozpočtu. Ten jsme oproti 
loňskému roku vylepšili tak, aby poskytoval 
co největší volnost navrhovatelům i  hlasují-
cím. Věřím, že změny v pravidlech, které na-
leznete na straně 7, vás přesvědčí, že podílet 
se na věcech veřejných má smysl.
S příchodem nového roku bývá zvykem vyty-
čit si novoroční předsevzetí. Já osobně jsem 
si předsevzal každý měsíc zorganizovat den 
otevřených dveří starosty. V příštím měsíci to 
bude ve středu 18. ledna od 12:00 do 17:00. 
V  tento den mě můžete bez objednání na 
úřadě navštívit se svými postřehy a náměty 
k řešení. Budu rád, když se nám i touto cestou 
podaří více zapojit občany do dění ve městě. 
Samozřejmě, že pokud to bude v mých mož-
nostech, přijmu kohokoliv i mimo tyto vyty-
čené dny.
Vážení Třebováci, přeji Vám příjemné vkro-
čení do nového roku, hodně zdraví a  také 
šťastnou ruku při lednové volbě hlavy naše-
ho státu.

Zdeněk Řehák, starosta města

ZÁSTUPCI MĚSTA PŘEVZALI V BRUSELU TITUL 
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2023
V úterý 6. prosince přejala místostarostka Zuzana Nejedlá společně s bývalou starost-
kou Magdalénou Peterkovu a mediální asistentem Jiřím Holým v bruselské budově Ev-
ropského parlamentu ocenění Evropské město sportu pro rok 2023.
„Všichni víme, jak těžké bylo dostat se od úplného začátku až sem. Ale to, co děláte vy, co 
děláme my všichni, je velmi důležité pro budoucí generace a pro naše děti. Tak prosím, po-
kračujme v tom,“ řekla Zuzana Nejedlá ve své děkovné řeči před zástupci dalších oceněných 
měst ve své děkovné řeči.
Evropské město sportu je titul udělovaný ACES (European Capital of Sport Association) pro 
každý rok ve třech kategoriích, které jsou odvislé od počtu obyvatel daného města. Naše 
město se uchází o toto ocenění v kategorii do 25 000 obyvatel, ve které mezi sebou jednotlivá 
města navzájem nesoutěží, ale kvalita sportovního vyžití ve městě je hodnocena na bodové 
škále. Samosprávy, které v hodnocení obstojí a přesáhnou určenou hranici úspěšnosti, pak 
obdrží titul. Ten slouží především jako certifikát kvality.

Video z  předání ocenění Evropské město sportu naleznete na městském kanálu 
YouTube, kde jsou také umístěna další informační videa o  dění ve městě a  záznamy 
on-line přenosů z jednání zastupitelstva.
Na YouTube náš kanál najdete pod názvem Město Česká Třebová
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REKONSTRUKCE 
NA KUBELKOVĚ ULICI 
ZAČNE V DUBNU. 
PŘEDCHÁZET JÍ BUDE 
INFORMAČNÍ KAMPAŇ
V pondělí 5. prosince se odehrála další ze 
série koordinačních schůzek ohledně re-
konstrukce ulic Kubelkova a Pod Březinou. 
Jednání se účastnili zástupci města Česká 
Třebová, Správy a údržby silnic Pardubic-
kého kraje, Správy železnice, Vodárenské 
společnosti, Eko Bi a  projekčních firem. 
V rámci setkání byl představen předběžný 
harmonogram stavby, který počítá se za-
hájením prací začátkem dubna 2023.
„Domluvili jsme se, že začátku rekonstrukce 
bude předcházet informační kampaň spo-
čívající především ve schůzkách s veřejností 
a zástupci dotčených firem. Chceme, aby ješ-
tě před zahájením prací všichni v  dostateč-
ném předstihu věděli, jaká omezení provozu 
budou s rekonstrukcí spojena. Schůzky proto 
bude potřeba zorganizovat do konce února,“ 
uvedl po jednání starosta města Zdeněk Ře-
hák, který dále informoval také o úloze města 
Česká Třebová při rekonstrukci silnice.
„V  první etapě bude rekonstruován úsek 
o  délce 1,3 kilometru od křižovatky s  ulicí 
U Stadionu až po výjezd z města směrem na 
Přívrat. Vlastníkem komunikace a investorem 
je Pardubický kraj. Město se však bude na 
této investiční akci spolupodílet. Souběžně 
s  rekonstrukcí komunikace budeme prová-
dět opravy chodníků, které jsou ve vlastnic-
tví města. Aktuálně za tímto účelem probíhá 
příprava projektové dokumentace,“ shrnul 
výsledky jednání starosta Zdeněk Řehák.
V rámci rekonstrukce bude mimo jiné přesu-
nuta autobusová zastávka Armaturka smě-
rem k  budově společnosti Orlík. Zároveň se 
počítá také se vznikem nových míst pro pře-
cházení.

JHo

CO SE MĚNÍ S NOVÝM PARKOVACÍM NAŘÍZENÍM?
V  minulém vydání Českotřebovského zpravodaje jsme Vás informovali o  novém par-
kovacím nařízení, které bude platné od prvního ledna 2023. S blížícím se příchodem 
nového roku se objevují dotazy veřejnosti, které se vám pokusíme v tomto příspěvku 
zodpovědět.

Co se pro mě mění, pokud jsem stávající rezident? V souvislosti s novým nařízením do-
šlo k úpravě ceníku. Za stání pro své první vozidlo zaplatíte 800 Kč za 24 měsíců. Pro druhé 
vozidlo cena zůstává stejná, a to 2 500 Kč za 12 měsíců. Pro právnické osoby a fyzické osoby 
podnikající zůstává cena stejná, to znamená 1 500 Kč za 12 měsíců a druhé vozidlo za 2 500 na 
12 měsíců. Nově byla zrušena vazba parkovacího oprávnění na kalendářní rok. To znamená, 
že platnost parkovacího oprávnění, které lze zakoupit na dobu 6, 12 nebo 24 měsíců, začíná 
dnem, který je vyznačen v systému elektronického placení.
Které nové oblasti jsou do rezidentního parkování zařazeny? Nově jsou do rezidentního 
parkování zařazeny pouze oblasti vnitrobloků v ulicích Felixova a Na Strouze, pro které platí 
stejná pravidla, jako pro ostatní rezidentní lokality.
Kde mohu parkovací oprávnění získat? Za účelem úhrady poplatku za parkovací oprávnění 
navštivte kancelář ověřování (Czech POINT) v přízemí hlavní budovy MěÚ na Starém náměstí. 
S sebou si vezměte platný občanský průkaz + technický průkaz vozidla (stačí malý TP). V pří-
padě, že používáte služební vůz, vezměte si s sebou i Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle 
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Jakým způsobem mohou parkování v  rezidentních zónách uhradit návštěvy příbuz-
ných, řemeslníci a  jiní? Nově mohou v  rezidentních lokalitách stát také nerezidenti, kteří 
zaplatí za každou započatou hodinu 20 Kč, maximálně však 100 Kč za 24 hodin bez přerušení. 
Za tímto účelem lze využít pouze mobilní aplikaci MPLA.
Jak se mění pravidla na veřejných parkovištích? Pro veřejná parkoviště Na Starém náměs-
tí, před ZŠ Nádražní a u Kulturního centra zůstávají stejná pravidla jako doposud. Za každou 
započatou hodinu zde ve vybrané časy parkující osoba uhradí 10 Kč. Za tímto účelem lze vy-
užít parkovacího automatu, nebo mobilní aplikaci MPLA. Na parkovišti před budovou hlavní 
pošty došlo ke zrušení možnosti stání po dobu prvních dvaceti minut zdarma. Pokud tedy 
jedete pouze někoho vyzvednout na nádraží, doporučujeme využít podzemní garáže, pro 
které možnost bezplatného stání po dobu dvaceti minut zůstala zachována!
Mohu i nadále parkovat na parkovací kotouč v ulicích centra? Kromě parkoviště před bu-
dovou hlavní pošty nebyla zrušena žádná jiná parkovací místa, kde bylo možné parkovat po 
omezenou dobu zdarma. Parkovací kotouč tak můžete bez obav nadále užívat na vybraných 
stáních v ulicích Nádražní, Na Splavě, Hýblova, Moravská, Slovanská a na Novém náměstí.
Dostanu pro zaměstnavatele potvrzení o platbě, pokud platím aplikací MPLA? Pokud 
platíte parkovné prostřednictvím mobilní aplikace MPLA, bude vám potvrzení o platbě zaslá-
no na vámi uvedený e-mail.

JHo

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023. V případě, 
že nebude prezident v I. kole zvolen, uskuteční se II. kolo voleb ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou voliči podávat žádosti o vydání 
voličského průkazu ode dne vyhlášení volby prezidenta, tj. od 1. 7. 2022.
Voličský průkaz opravňuje voliče k volbě v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
Žádost lze podat:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče a doručit nejpozději do 6. 1. 2023 do 
16:00 hodin příslušnému úřadu (příp. zastupitelskému úřadu),
b) v elektronické podobě prostřednictvím osobní datové schránky voliče a doručit nejpozději 
do 6. 1. 2023 do 16:00 hodin příslušnému úřadu (příp. zastupitelskému úřadu),
c) osobně u  příslušného úřadu (příp. zastupitelského úřadu) nejpozději do 11.  1.  2023 do 
16:00 hodin.
Voličské průkazy mohou být předávány voličům nejdříve dne 29. 12. 2022.
Se žádostí o vydání voličského průkazu a s dalšími dotazy se můžete obrátit na kancelář evi-
dence obyvatel MěÚ Česká Třebová, tel. kontakty 465 500 122 a 465 500 123.
Aktuální informace k  volbě prezidenta ČR můžete sledovat na webových stránkách města 
Česká Třebová a Ministerstva vnitra ČR:
Volba prezidenta ČR 2023: Česká Třebová (ceska-trebova.cz)
www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023

REKONSTRUKCE 
ÚSEKU O DÉLCE 

1,3 KM

VEŘEJNÉ TOALETY V JAVORCE 
BUDOU V NOČNÍCH HODINÁCH 
UZAVŘENY
Dovolujeme si veřejnost touto cestou infor-
movat, že veřejné toalety v parku Javorka bu-
dou v zimním období uzamykány v čase od 
20:00 do 8:00. Toto opatření je v platnosti do 
konce března.

JHo

Kompletní znění nového parkovacího nařízení rady města, ceník parkovného, 
návod na obsluhu aplikace MPLA a další užitečné informace naleznete na webu města 
www.ceska-trebova.cz
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ČESKÁ TŘEBOVÁ MÁ NEJDRAŽŠÍ SPRÁVU MĚSTA V PARDUBICKÉM KRAJI. PERSONÁLNÍ AUDIT JE 
NEZBYTNÝ, MĚL BY POTVRDIT NEBO VYVRÁTIT PŘEZAMĚSTNANOST A ŘEŠIT NÁKLADY ÚŘADU
„Chováte se arogantně. Děláte jen populistické kroky. Křivdíte lidem, kteří vám chtějí pomoci.“ 
Přesně tyto poznámky jsme slyšeli bezprostředně po první poradě se zaměstnanci městského 
úřadu v našem městě, kde bylo sděleno, že nově vytvořená radniční koalice požaduje zrušení 
polední přestávky pro všechny zaměstnance úřadu od 11. do 12. hodiny a  žádá střídání na 
oběd tak, aby byl zajištěn provoz prakticky po celou pracovní dobu. Skoro se někteří z  nás 
cítili provinile, že chceme zavést něco, co je naprosto běžné v řadě provozů. Poslední zjištění 
ohledně nákladů na provoz městského úřadu nás utvrdila v nutnosti činit velmi nepříjemné 
kroky směrem k  reálnému zefektivnění práce městského úřadu a  přesvědčila o  nezbytnosti 
provedení personálního auditu, jehož podkladem se stane analýza, kterou jsem zpracoval pro 
první jednání zastupitelstva města v novém funkčním období. Jak se ukázalo, Česká Třebová 
má prakticky nejdražší vnitřní správu města ze všech měst – správních sídel v Pardubickém 
kraji. Jak je to možné? Co se stalo za poslední roky? Nemá žádný smysl přilévat olej do ohně 
a hledat viníky. Je nyní zapotřebí velmi rychle udělat razantní kroky k tomu, aby se nárůst vý-
dajů rozpočtu na městský úřad a městskou policii zastavil a hlavně je nezbytné hledat příčiny 
a pokusit se o nápravu. Nové vedení města má tak před sebou hodně práce. Dovolím si stručně 
popsat zjištění založená na pevných datech a nezpochybnitelných číslech.
Česká Třebová má druhý nejmenší správní obvod na počet obyvatel v Pardubickém kraji. 
Kromě města samého vykonává tzv. přenesenou působnost (státní správu) pro další čty-
ři obce – Přívrat, Rybník, Semanín a Třebovice. Tato správa zahrnuje příkladně agendu mat-
ričního úřadu, evidence obyvatel, stavebního úřadu, odboru živnostenského úřadu, životního 
prostředí, dopravy a silničního hospodářství a dalších. Její správní obvod je na počet obyvatel 
druhý nejmenší v kraji a čítá pouhých 17.644 obyvatel žijících na územích uvedených pěti sí-
del. Naopak největším správním obvodem je po Pardubicích obvod Chrudim, kde žije 83 tisíc obyvatel v celkem 86 obcích. Nejmenším jsou 
naopak Králíky také s pěti obcemi správního obvodu, ale pouze 8,4 tisíci obyvatel. Srovnatelným obvodem jsou Holice, kde je veškerá agenda 
vykonávána pro celkem 16 obcí a 17,9 tisíc obyvatel. Tato srovnání jsou důležitá zejména pro určení dotace na výkon přenesené působnosti 
(státní správy), kterou si stát „objednává“ u územních samosprávných celků, aby ji za něj pro občany vykonávaly. Tento systém má být výrazně 
efektivnější nežli vznik nejrůznějších dalších správních orgánů v území, o jejichž vzniku by rozhodoval někdo z Prahy. O počtech úředníků 
totiž nerozhoduje na městech stát a jeho složky, ale samosprávné orgány města (obce). Ty potom vedle správy vlastních věcí tzv. samosprávy 
zajišťují i výkon správních agend pro stát, tedy Českou republiku. Zarážející jsou v České Třebové nejen počty úředníků, ale také mimořádně 
velký doplatek na vnitřní správu, která dosahuje téměř TŘETINY rozpočtu města včetně prodejů majetku a 40% daňových příjmů. Česky řeče-
no. Na chodníky, silnice, školy, kulturní zařízení, sportoviště, ale i další investice tak zbývá ve srovnání s ostatními v kraji výrazně méně peněz, 
protože je „spolkne“ úřad a jeho fungování. Nyní snad nikdo nepochybuje, že náš hlavní programový cíl nebyl jen laciným vábením voličů. 
Evidentně jsme pojmenovali problém, kterému se za posledních třicet let vždycky všichni s obavami vyhýbali. Vždyť přece co potřebuje úřad, 
to je svaté. Řešíme přece až co zbyde. Když se ale nyní dostáváme do situace, že nám příjmy rozpočtu již nestačí na výdaje bez zapojení úspor 
nebo úvěrů, pak je zde opravdu něco prohnilého. Když jsem o tom hovořil s kolegy na krajském úřadě nebo starosty měst, pak se jim taková 
situace nezdá možná.

VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA – MĚSTSKÝ ÚŘAD, MĚSTSKÁ POLICIE

Vnitřní správa Městská policie Vnitřní správa Městský úřad Vnitřní správa Správní oddělení

2012

7 884 500 Kč
8 160 000 Kč 8 639 200 Kč 9 796 100 Kč 13 991 900 Kč

8 835 400 Kč 9 323 900 Kč 11 834 100 Kč 14 128 400 Kč

14 704 800 Kč

16 909 700 Kč
17 671 700 Kč

43 208 300 Kč

45 120 000 Kč

48 316 600 Kč

50 918 600 Kč
49 321 800 Kč

53 816 200 Kč

59 875 500 Kč

65 171 100 Kč

69 835 800 Kč

71 752 000 Kč

81 768 800 Kč

87 769 300 Kč

8 412 200 Kč
9 400 300 Kč

11 123 100 Kč
9 124 700 Kč

9 404 100 Kč
10 264 800 Kč

12 077 800 Kč

12 801 900 Kč
10 114 700 Kč

8 786 000 Kč

13 406 300 Kč

14 684 000 Kč

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022

2023RU č. 3

140 000 000 Kč

120 000 000 Kč

100 000 000 Kč

80 000 000 Kč

60 000 000 Kč

40 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

pokračování článku na další straně >
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Město Výdaje MěÚ, MP / 1 obyv. Výdaje MěÚ/ 1 obyv.

Česká Třebová 6 258 5 307

Hlinsko 3 510 3 085

Holice 2 976 2 941

Chrudim 1 877 1 674

Králíky 4 926 4 926

Lanškroun 2 983 2 542

Litomyšl 3 794 3 467

Moravská Třebová 2 799 2 443

Pardubice x x

Polička 3 098 2 963

Přelouč 2 799 2 357

Svitavy 4 080 3 570

Ústí nad Orlicí 3 927 3 397

Vysoké Mýto 2 830 2 567

Žamberk 2 431 2 308

SO ORP* Obce Obyvatelé Úředníci MP Celkem  
zaměstnanců MěÚ MP Výdaje celkem Výdaje  

na 1. obyv.

Česká Třebová 5 17 644 95 19 114 93 643 300 Kč 16 769 700 Kč 110 413 000 Kč 5 307 Kč

Ústí nad Orlicí 16 26 106 97 18 115 88 677 050 Kč 13 848 896 Kč 102 525 946 Kč 3 397 Kč

* správní obvod obce s rozšířenou působností

Rozpočty měst a obcí v České republice mají nastaveny nejlepší pří-
jmy ze všech veřejných rozpočtů. Výrazně lepší než kraje, o státu ani 
nemluvě. Možná i toto je vysvětlení, proč se v našem městě patrně 
v posledních letech méně investuje a Třebová zaostává. Přitom po-
třebujeme opravit bazén, aby nemusel být zavřený, zainvestovat do 
městské knihovny, nahradit naprosto nevyhovující prostory staré 
části Domova pro seniory pobytovými kapacitami, které odpovídají 
komfortu třetí dekády 21. století. Kde ale na to vzít, když „projíme“ 
jenom na fungování úřadu v  roce 2022 více jak 112 milionů korun 
a v roce příštím měl být plán dokonce 120 milionů korun? Kdo zapla-
tí a především z čeho zbožná přání volebních programů, když na to 
prostě není? Stát na výkon agend kvůli velikosti (respektive malosti) 
správního obvodu Česká Třebová přispěje pouze něco přes 21 mili-
onů korun. Zbytek musí město z vlastního. Chceme třeba i úsekové 
radary, šatny u stadionu, zázemí u Pekláku, opravit ulice, chodníky, 
lepší údržbu zeleně. Pokud se nedá do kupy rozpočet města a finan-
cování vnitřní správy, pak tyto plány budou z říše snů. Naše město do-
plácí na fungování úřadu a policie přes 89 milionů korun! Stav počtu 
jeho pracovníků je také hrozivý. Přepočtený stav, který schvaluje vždy 
rada města na návrh tajemníka, činí 95 zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu, 19 pracovníků městské policie. Politická odpověd-
nost je tedy zřejmá. Můžeme se klidně podívat do sousedního Ústí 
nad Orlicí. Tam je celkem 97 pracovníků úřadu a 18 strážníků policie. 
Řekneme si, že je to srovnatelné číslo. Ale jen zdánlivě, správní ob-
vod Ústí nad Orlicí má více jak 26 tisíc obyvatel žijících v 16 obcích. 
Město Ústí tak dostává od státu téměř 29 milionů korun (o 8 více než 
Česká Třebová), přitom ještě k  tomu má menší výdaje jak na úřad, 
tak policii. I  proto doplácí na správu města (MěÚ a  MěP) přibližně 
o  16 milionů méně, tedy 73,6 milionu korun. Menší Holice ovšem 
se stejně velkým správním obvodem na počet obyvatel jako Česká 
Třebová (dokonce mírně větším) získávají od státu na výkon veške-
rých přenesených agend 22 milionů korun. Jsou rekordmani ze všech 
měst. Stejné agendy totiž v  Holicích zajišťují v  celkových 58 lidech 
a  doplácí „pouze“ 31,7 milionu korun. Protože všichni máme rádi 
normy, dovolil jsem si srovnání nákladů na městský úřad uvést do 
přehledné tabulky, která potvrzuje nedobrý stav. Analýza předložená 
zastupitelstvu bude podkladem pro personální audit, který se nyní 
jeví jako zcela základní předpoklad pro další kroky. Nemá nyní smysl 
dělat jakékoliv unáhlené závěry. Faktem je, že při bližším zkoumání 
lze z veřejných zdrojů zjistit, že některá města na stejné agendy mají 
na některých odborech o jednoho nebo i dva úředníky méně, přitom 
mají větší správní obvod.
I  proto upozorňujeme na situaci právě nyní, když jsme jako nové 
uskupení „3PK pro prosperující Českou Třebovou“ spolu s koaličními 
partnery převzali zodpovědnost za správu města. Začátek tedy není 
vůbec jednoduchý. Vedení města totiž nesmí být v područí argumen-

tace úředníků, zejména těch vedoucích a tajemníka, ale musí kriticky 
a odborně přistupovat k veškerým návrhům, které jim v oblasti vnitř-
ní správy předkládají ke schválení. Jsem připravený panu starostovi 
i nové radě být v dané věci nápomocný. Ostatně obdobným tlakům 
musím z titulu funkce hejtmana kraje čelit prakticky od počátku své-
ho působení. Pochopitelně jistou výhodou je skutečnost, že se veřej-
nou správou i po odborné stránce zabývám více jak dvacet let. Je to 
důvod, proč pro tyto záležitosti vznikla nová komise rady města, ve 
které sedí čtyři právníci, jeden student práv a další dva lidé s bohatou 
praxí. Už nyní je vidět, že změny v přístupu ke správě města budou 
muset být značné. Jsem rád, že nové zastupitelstvo města vnímá jako 
prioritu dát dohromady jak správu města, tak rozpočet. Nemusíme 
být hned nejlepší, ale naším cílem by mělo být dostat se alespoň na 
průměr ostatních správních obvodů, respektive na čísla srovnatelná 
se sousedním Ústí nad Orlicí. Roční úspora by v  takovém případě 
mohla dosáhnout 17 milionů korun. Je to příkladně částka odpovída-
jící novým šatnám u atletického stadionu nebo každý rok jedné nově 
opravené ulici. Není slabostí si přiznat, že se situace patrně vymkla 
kontrole. Nyní je třeba napnout úsilí k obrácení trendu. Bez podpory 
občanů města to ovšem nepůjde snadno. I proto již nyní děkujeme za 
podporu kroků, které by měly naše město reálně rozhýbat.

Zpracoval JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman PaK 
a předseda komise pro činnost MěÚ a MěP (3PK)

pokračování článku z předchozí strany >
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POČET VÝJEZDŮ STÁLE ROSTE. 
KRAJŠTÍ ZÁCHRANÁŘI BY PROTO MOHLI V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZÍSKAT NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
S  nově zvoleným vedením České Třebové 
jednal 7.  prosince hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. Mezi tématy jedná-
ní bylo především vybudování výjezdové 
základny zdravotnické záchranné služby, 
rozvoj podnikatelského inkubátoru v  areá-
lu bývalého výrobního závodu společnosti 
MIKA či problematika hospodářsky a sociál-
ně ohrožených území.
V  návaznosti na vzrůstající počet výjezdů 
Zdravotnické záchranné služby v oblasti Or-
lickoústecka a  Českotřebovska je jedním ze 
společných témat krajské a  městské samo-
správy potenciální rozšíření sítě výjezdových 
základen v tomto regionu. „V rámci sítě výjez-
dových základen řešíme jak výstavbu nových 
základen na místech, kde již zázemí máme, 
ale také v  rámci plánu pokrytí řešíme vypl-
nění bílých míst v návaznosti na potřebnost 
působení posádky našich záchranářů. Napo-
sledy takto vznikla základna na Seči a nyní se 
na základě konzultace s  ředitelem Zdravot-
nické záchranné služby Pardubického kraje 
Igorem Paarem bavíme o  posílení v  oblasti 
Českotřebovska. Jedná se o  myšlenku pod-
pořenou tvrdými daty, do kterých se mimo 
jiné promítá také celoroční fungování spor-
tovního areálu Peklák,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický, který společně s ředitelem Paarem 
požádal město o  součinnost při vyhledání 
vhodného pozemku. „Z  našeho pohledu se 
jedná o otevření reálné debaty o tom, kde by 
mohla základna stát, jaké by měla mít para-
metry a zda nám může být samospráva měs-
ta nápomocná. Momentálně se jedná o třetí 

základnu, kterou bychom chtěli budovat. Pri-
oritními jsou však v tuto chvíli nové základny 
ve Svitavách a v Litomyšli, na které bychom 
chtěli získat evropské fondy,“ řekl hejtman.
Samospráva České Třebové je připravena 
kraji s  tímto záměrem maximálně pomoci. 
„Po upřesnění konkrétních parametrů ze 
strany Pardubického kraje a záchranky jsme 
samozřejmě maximálně připraveni pomoci 
tomu, aby se tento záměr podařilo zrealizo-
vat. Všichni si uvědomujeme, že počet výjez-
dů obecně roste. K tomu navíc dochází k celé 
řadě zranění v areálu Peklák, a to nejen v krát-

kém zimním období, ale především v letních 
měsících v rámci sjezdů na horských kolech. 
To je však jen jednou ze součástí celé proble-
matiky navyšující se potřebnosti záchranky. 
Pro nás je důležité, že by se vzhledem k zá-
měru vybudovat základnu na jižním okraji 
města zkrátila dojezdová doba do velkých 
sídlišť, jako je Křib, Trávník nebo Borek. Proto 
jsme připraveni být kraji partnerem ve všech 
fázích přípravy,“ sdělil starosta České Třebové 
Zdeněk Řehák.

TZ Pardubický kraj

DO ČELA ODBORU ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC 
NASTOUPÍ PAVEL BARTAS
Novým vedoucím odboru rozvoje města a  investic Česká Třebo-
vá bude na základě výsledku výběrového řízení od 1.  ledna  2023 
Ing.  Pavel Bartas, dosavadní vedoucí odboru rozvoje a  majetku 
města Lanškroun.
„Na spolupráci s panem Bartasem se těším a  jsem rád, že se nám 
podařilo na tuto důležitou pozici sehnat tak zkušeného pracovní-
ka. Zároveň bych rád poděkoval Ing. Aleně Glaserové, která pozici 
vedoucího odboru dočasně vykonávala se sobě vlastní pečlivostí,“ 
uvedl v souvislosti s výběrovým řízením starosta Zdeněk Řehák.

JHo

MĚSTO VYHLAŠUJE DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROK 2023
Dne 21. 11. 2022 schválila rada města dotační programy pro oblast kultury, vzdělávání, sportu 
a oblast sociální. Jedná se o následující dotační programy:
• Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2023
• Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2023
• Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení pro rok 2023
• Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2023
• Program na podporu sportovních akcí pro rok 2023
• Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2023
• Program na podporu aktivit v sociální oblasti pro rok 2023
Dotační programy, příslušné formuláře a metodika jsou k dispozici na webových stránkách 
města.

Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Česká Třebová

VÁNOČNÍ STROMKY DOSLOUŽILY. 
KAM S NIMI?
Svoz vánočních stromků bude jako každoroč-
ně zajišťovat společnost Eko Bi s.r.o. Stromky 
budou zpracovány na městské kompostárně, 
proto prosíme o odstranění veškerých ozdob 
a dalších nerozložitelných materiálů, které by 
jejich další zpracování ztížily či znemožnily.
Vánoční stromky můžete nechat přistavené 
u nádob na bioodpad v den jejich svozu, či 
(zejména v případě bytových domů) u kon-
tejnerů na SKO. Budou sváženy v dny, kdy je 
běžně svážen bioodpad, jen prosíme, aby ne-
byly u  kontejnerů a  nádob odkládány dříve 
než 24 hodin předem.
V letošním roce byl stanoven mimořádný 
svozový termín  – 13.  1.  2023, kdy bude 
jeden svozový vůz zajišťovat výhradně 
svoz stromků, proto vás prosíme o využití 
tohoto termínu v co největší míře (týká se 
především lokalit se zástavbou bytových 
domů). Stromky budou samozřejmě sváže-
ny průběžně, nejen v tento termín, který byl 
zvolen jako posílení běžnému svozu.

Lenka Špaisová, odbor životního prostředí 
Městský úřad Česká Třebová
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VÝZVA K NOMINACI NA CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2022
Ceny města Česká Třebová KOHOUT jsou udělovány každoročně za výrazný a  mimořádný 
počin ve všech segmentech lidské činnosti, který se uskutečnil v tomto kalendářním roce. 
Tímto nabízíme široké veřejnosti možnost se této výzvy zúčastnit.
Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu. Návrh nominace musí obsahovat jméno 
a příjmení osoby, případně název kolektivu navrhovaného na ocenění, adresu, zdůvodnění 
předkládaného návrhu, souhlas nominovaného s nominací, jméno, adresu a podpis navr-
hovatele, popř. kontakt na nominovanou osobu. Všechny potřebné materiály naleznete na 
webu města v rubrice „ocenění udělovaná městem“. Návrhy se podávají písemně prostřednic-
tvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Česká Třebová nejpozději do 
31. ledna 2023. Další informace ohledně udělování cen jsou stanoveny Statutem Ceny města 
Česká Třebová KOHOUT, který rovněž naleznete na webu města.
Za zasílání návrhů předem děkujeme.

JHo

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO, PLÁNOVANÉ OPRAVY 
A INVESTICE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2023
Od 1. 1. 2023 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za Měs-
to Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starosty města) v platnost nové 
ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná, 
v obci Přívrat a obci Němčice – Zhoř.
V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2023 schváleny následující ceny vodného a stoč-
ného:
• vodné celkem 41,90 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH 10 % celkem 46,09 Kč/m3),
• stočné celkem 40,30 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH 10 % celkem 44,33 Kč/m3).
V r. 2023 dochází proti roku 2022 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem 
o 14,65 %. Nárůst ceny je u vodného celkem o 12,3 %, u stočného celkem o 17,1 %, když 
v ceně a celkovém hospodaření společnosti bylo nutné zohlednit vysoký meziroční inflační 
nárůst režijních nákladů společnosti a nákladů na opravy a údržbu majetku společnosti. Ná-
růst ceny elektrické energie je meziročně předpokládán o cca 32 % a pro VSČT s.r.o. předsta-
vuje ročně další náklady navíc ve výši cca 21 milionů Kč.
V r. 2023 je v ČR předpokládána podle dostupných údajů průměrná cena vodného a stočné-
ho ve výši přesahující 115 Kč/m3 vč. DPH. S cenou 90,42 Kč/m3 vč. DPH bude v České Třebové 
proti průměru ČR stejně jako v minulých letech cena nižší cca o 25 %.
Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2023 budou jako finančně 
nejrozsáhlejší realizovány opravy vodovodních rozvodů v Kozlově, ul. Habrmanova a ul. Na 
Milíři. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou odložená rekonstrukce vodovodního při-
vaděče Přívrat, rekonstrukce kanalizace v ul. Moravská, ul. Kubelkova a postupná rekonstruk-
ce kanalizačního přivaděče. Rekonstrukcí projde i část technologické části čistírny odpadních 
vod. Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru na rekonstrukci ČOV a vč. 
obnovy provozního majetku společnosti byly valnou hromadou schváleny v celkovém před-
pokládaném rozsahu 32 milionů Kč.

Marek Novotný, jednatel VSČT s.r.o.

VODA VE MĚSTĚ 
BUDE O 25 % 

LEVNĚJŠÍ NEŽ 
REPUBLIKOVÝ 

PRŮMĚR

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT 
DO DRUHÉHO ROČNÍKU 
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Na jaře roku 2022 proběhl v České Třebo-
vé první ročník participativního rozpočtu, 
v jehož rámci se podařilo uvést do života 
pětici projektů, které navrhli a  hlasová-
ním posvětili občané města. Nyní se po 
roce tato možnost opakuje. Participativní 
rozpočet však míří do druhého ročníku 
s několika vylepšeními.
Tou nejzásadnější změnou oproti minulému 
roku je vyšší částka vyčleněná v  rozpočtu 
města. Celkem je k dispozici 750 000 Kč, což 
je o 250 000 Kč více než v roce 2022. Z toho 
plynou i vyšší cenové stropy pro navrhované 
projekty. Do kategorie pro malé projekty mo-
hou být podány projekty s cenou do 75 tisíc 
korun, v kategorii pro velké projekty mohou 
být podány projekty s cenou do 300 tisíc ko-
run. Předkládat své návrhy může v letošním 
roce také každý občan, který trvale bydlí 
v  České Třebové. Navrhovatelem se rovněž 
můžou stát místní spolky. Termín pro dodání 
návrhů byl stanoven na 15. března 2023.
V  rámci období určeného pro navrhová-
ní projektů budou stanoveny tři konzul-
tační dny pro navrhovatele, v  jejich rámci 
bude možné navštívit odborné pracovníky 
městského úřadu. Prvním konzultačním 
dnem bude středa 18.  ledna od 14:00 do 
17:00  hodin. Únorový a  březnový termín 
budou zveřejněny v příslušném vydání Čes-
kotřebovského zpravodaje.
Kromě navýšení finančního objemu a zřízení 
konzultačních dnů pro navrhovatele došlo 
v  pravidlech participativního rozpočtu také 
k dalším změnám, které upravují způsob hla-
sování. Nově bude možné například udělo-
vat i záporné hlasy. Samotné hlasování bude 
probíhat na přelomu května a června.
Kompletní pravidla participativního 
rozpočtu naleznete na webu města
www.ceska-trebova.cz.
Pro aktuální informace můžete také sledovat 
sociální sítě města Česká Třebová a další vy-
dání Českotřebovského zpravodaje.

JHo

PĚTADVACÁTÁ ROČENKA DO SCHRÁNEK 
V ČESKÉ TŘEBOVÉ DOPUTUJE
V  minulém čísle Českotřebovského zpravo-
daje jsme Vás mylně informovali, že Ročen-
ka Českotřebovsko pro rok 2023 nevyjde. Za 
tuto chybu se čtenářům omlouváme. Pan 
Karel Kubišta, který je dlouholetým vydava-
telem této ročenky, se rozhodl pětadvacátý 
ročník své publikace vydat. Město Česká Tře-
bová mu za tímto účelem dodá ze své strany 
potřebné informace a  poskytne částečnou 
finanční podporu.
Zároveň však začnou užitečné kontakty 
a  informace vycházet také průběžně v  jed-
notlivých vydáních Českotřebovského zpra-
vodaje. Například v  tomto čísle na vás čeká 
přehled kontaktů na městský úřad, přehled 
výborů zastupitelstva města, komisí rady 
města a harmonogram svozů bioodpadu.

JHo
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
465 500 111 (spojovatelka)
fax: 465 531 159
epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Habrmanova 1642
465 500 231

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Podbranská 2043
465 500 271

Provozní doba:
Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–15:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–15:00
Pátek 8:00–14:00

Lokalita Den
Jaro Podzim

Datum Datum

Pod Březinou Pondělí 24. 4. 16. 10.

Lhotka Pondělí 24. 4. 16. 10.

U Jasanů Pondělí 24. 4. 16. 10.

Za Vodou Úterý 25. 4. 17. 10.

Vily Úterý 25. 4. 17. 10.

Jiráskova Úterý 25. 4. 17. 10.

Hřbitovní Středa 26. 4. 18. 10.

Bezděkov Středa 26. 4. 18. 10.

Benátky – u bývalého sb. dvora Středa 26. 4. 18. 10.

Mlýnská Čtvrtek 27. 4. 19. 10.

Čelakovského Čtvrtek 27. 4. 19. 10.

Rybičkova Čtvrtek 27. 4. 19. 10.

Komenského Pátek 28. 4. 20. 10.

Na Splavě – za novin. stánkem Pátek 28. 4. 20. 10.

Alešova Pátek 28. 4. 20. 10.

Doba přistavení: 8:00–17:00

PLÁN SVOZU BIO ODPADU V ROCE 2023 PLÁN SVOZU BIO ODPADU V ROCE 2023 – CHATOVÉ OBLASTI

Lokalita Den
Jaro Podzim

Datum Datum

Svinná u školy 49.8980308N, 
16.3868422E Sobota 15. 4. 7. 10.

Studená Hůra 49.9105067N, 
16.4758200E Sobota 15. 4. 7. 10.

Serpentýny pod vodojem 49.8952697N, 
16.4371186E Sobota 15. 4. 7. 10.

Skuhrov – u bývalého kra-
vína

49.9304836N, 
16.4983758E Sobota 22. 4. 14. 10.

Serpentýny – střed 49.8883622N, 
16.4349361E Sobota 22. 4. 14. 10.

U Koupaliště 49.9026739N, 
16.4316547E Sobota 22. 4. 14. 10.

Kozlov 49.8823278N, 
16.4122194E Sobota 29. 4. 21. 10.

Hliníky 49.9090128N, 
16.4646675E Sobota 29. 4. 21. 10.

Amfiteátr 49.8982839N, 
16.4306569E Sobota 29. 4. 21. 10.

Doba přistavení: 8:00–15:00

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023
Běžný bioodpad bude i v následujícím roce svážen pravidelně 1× za 2 týdny – kalendáře svo-
zu veškerých složek odpadu, svážených od domu, byl zveřejněn již v prosincovém zpravodaji 
a občané ho naleznou také na webových stránkách města Česká Třebová či společnosti Eko 
Bi s. r. o.
Tak, jak jsou občané již roky zvyklí, i letos budou kromě pravidelného svozu ve dvou 
termínech (jaro, podzim) přistaveny velkoobjemové kontejnery na objemnější biood-
pad. Kromě již tradičních lokalit ve městě budou v letošním roce přistaveny velkoobjemové 
kontejnery i v chatových oblastech a místních částech (Kozlov, Svinná, Skuhrov) v níže uvede-
ných lokalitách a termínech:

Osadní výbory a jejich předsedové
Lhotka
Aleš Valenta
vaval@seznam.cz, 602 309 464

Skuhrov
Daniel Klika
daniel.klika@seznam.cz, 602 732 508

Svinná
Dana Svatá
danasvata@email.cz, 739 469 841

Kozlov
Jaroslav Pakosta
pakosta.jaroslav@seznam.cz, 725 266 025

Výbory zastupitelstva
• Finanční výbor
• Kontrolní výbor

Přehled komisí rady města
• Dopravní komise
• Komise pro územní plánování a rozvoj měs-

ta
• Hlavní inventarizační komise
• Komise IT
• Komise městského architekta
• Komise pro práci MěÚ a městské policie
• Komise pro sociální záležitosti
• Komise pro dražbu bytů
• Komise pro veřejné zakázky
• Komise pro životní prostředí
• Kulturní komise
• Majetková komise
• Povodňová komise obce
• Sportovní komise
• Škodní komise
• Školská komise

Orgány zřizované starostou města
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Povodňová komise ORP Česká Třebová
Bezpečnostní rada ORP Česká Třebová
Krizový štáb ORP Česká Třebová



9WWW.CESKA-TREBOVA.CZ

INFORMACE Z RADNICE / LEDEN 2023

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – LEDEN 2023
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

1. 1. 2023 MUDr. Dostálová Jarmila, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949
7.–8. 1. 2023 MUDr. Židek Ladislav, Choceň, Kollárova 605, tel. 465 471 324
14.–15. 1. 2023 MUDr. Břízová Milena, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999, tel. 465 525 210
21.–22. 1. 2023 MDDr. Čermáková Nela, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
28.–29. 1. 2023 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877

Nemocnice 
Pardubického kraje, 

a. s.
Pohotovost Telefon Ordinační doba

Orlickoústecká 
nemocnice

dospělí pavilon urgentního příjmu (U) 465 710 192
Po–Pá: 16:00–21:00

So, Ne, svátky: 9:00–18:00

děti a dorost ambulance dětského oddělení 465 710 191 So, Ne, svátky: 8:00–18:00

lékárna Orlickoústecká nemocnice, budova lékárny 465 521 007
Po–Pá: 7:00–17:00

Ne, svátky: 8:00–12:00

Litomyšlská 
nemocnice

dospělí Litomyšlská nemocnice, přízemí budovy N 461 655 319 So, Ne, svátky: 8:00–13:00

děti a dorost Litomyšlská nemocnice, budova P 461 655 258 So, Ne, svátky: 8:00–13:00

lékárna V neděli v době provozu lékařské pohotovostní služby vydává léky nemocniční lékárna umístěná u vcho-
du do areálu nemocnice. Sobotní prodlouženou službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny dle rozpisu.

Svitavská 
nemocnice

dospělí Svitavská nemocnice, hlavní budova přízemí 461 569 239 So, Ne, svátky: 9:00–17:00

děti a dorost poliklinika Svitavské nemocnice, přízemí, místnost 
dětské ambulance 461 569 270 So, Ne, svátky: 8:00–18:00

Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje www.nempk.cz

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2023
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho-
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po-
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc-
kám a baterie do sluchadel.
V  České Třebové budeme v  roce 2023 
služby sociální rehabilitace, poradenství pro 
sluchově postižené poskytovat jedenkrát 
měsíčně.
ÚTERÝ: 10.  1., 14.  2., 1.  3., 4.  4., 9.  5., 
13. 6. 2023
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 domlu-
vě návštěva klientů i v domácím prostředí
Více informací o  Audiohelpu z. s. na  e-mai-
lu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337. 
Facebook: Audiohelp z.s.

Zuzana Svobodová

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

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P. S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

Sociální rehabilitace
Jednou z  činností sociální rehabilitace je 
bezplatné školení na PC, které probíhá 
individuál ně na předem sjednaných schůz-
kách. Jedná se o základní obsluhu počítače, 
vysvětlení internetu včetně komunikace, 
ovládání základních kancelářských progra-
mů. Dále služba zahrnuje nácvik různých čin-
ností a dovedností, zprostředkování kontak-
tů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně po-
stiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepří-
znivé sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál-
ního zabezpečení, při sepisování žádostí, 
námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také 
v podpoře při hledání vhodného pracovního 
místa, sepsání strukturovaného životopi-
su. Služba je určena osobám se zdravotním 
postižením bez omezení věku a  seniorům 
v nepříznivé sociální situaci i  jejich blízkým. 
Služba je bezplatná.

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvlá-
dat každodenní běžné činnosti v  jejich při-

rozeném prostředí. Osobní asistence se sjed-
nává dle individuálních potřeb a požadavků 
uživatele. Je poskytována dětem od 1 roku 
až po seniory nad 80 let v nepřetržitém pro-
vozu.
Cena za služby: do 18 let – 80 Kč/hodinu, od 
18 do 6  hodin a  o  víkendu 135 Kč/hodinu. 
Nad 18 let – 90 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin 
a o víkendu 135 Kč/hodinu.

Půjčovna rehabilitačních a  kompenzač-
ních pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úra-
ze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení 
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek 
rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou 
zaměstnanci Centra.

Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vy-
soká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz



10

INFORMACE Z RADNICE / LEDEN 2023

DIAMANTOVÁ SVATBA
Srdečně blahopřejeme manželům Haně a La-
dislavovi Kristkovým k  60. výročí uzavření 
manželství a  přejeme hodně zdraví a  štěstí 
do dalších společných let.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ

Věk 70
Voleský Petr 3. 1. 1953 Česká Třebová
Krása Roman 8. 1. 1953 Parník
Ing. Polák Václav 9. 1. 1953 Česká Třebová
Dolečková Hana 11. 1. 1953 Česká Třebová
Kollert Jan 11. 1. 1953 Česká Třebová
Raisová Dana 14. 1. 1953 Česká Třebová
Obešlová Alena 16. 1. 1953 Česká Třebová
Vebrová Dana 16. 1. 1953 Česká Třebová
Kerhartová Alena 17. 1. 1953 Česká Třebová
Felgrová Milena 20. 1. 1953 Česká Třebová
Rybková Laura 25. 1. 1953 Česká Třebová
Nejedlý Bohumír 27. 1. 1953 Česká Třebová
Marvanová Krystyna 28. 1. 1953 Česká Třebová

Věk 75
Pleskotová Jana 16. 1. 1948 Česká Třebová
Petržálková Jindra 17. 1. 1948 Česká Třebová
Zoubková Jana 19. 1. 1948 Česká Třebová
Kubík Zdeněk 22. 1. 1948 Česká Třebová
Ing. Šťourač František Václav, CSc.
22. 1. 1948 Česká Třebová
Ratzinger Zdeněk 26. 1. 1948 Česká Třebová
Pávek Miroslav 29. 1. 1948 Česká Třebová
Kapoun Stanislav 30. 1. 1948 Parník

Věk 80
Bartoníček František 21. 1. 1943 Svinná
Coufal Jiří 24. 1. 1943 Parník

Věk 85
Hrdina Jan 5. 1. 1938 Parník
Husek Drahoslav 6. 1. 1938 Česká Třebová
Vencl Eduard 11. 1. 1938 Česká Třebová
Limberská Eva 15. 1. 1938 Česká Třebová

Věk 90
Johnová Miluška 1. 1. 1933 Česká Třebová
Šolc Jiří 22. 1. 1933 Česká Třebová
Pirohová Jana 31. 1. 1933 Parník

Věk 91
Habrman Jaroslav 5. 1. 1932 Česká Třebová

Věk 95
Polák Václav 22. 1. 1928 Česká Třebová

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

SVATEBNÍ OBŘADY V ČESKÉ TŘEBOVÉ V ROCE 2023
Informace pro snoubence, kteří mají zájem uzavřít manželství před Městským úřadem Česká 
Třebová, do jehož správního obvodu spadají obce Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, 
Třebovice.
Manželství lze uzavřít bezplatně v obřadní síni města Česká Třebová každý pracovní pátek 
v době od 8 do 14 hodin a dále v sobotních termínech stanovených Radou města Česká Tře-
bová.
Rada města stanovila pro uzavírání manželství v roce 2023 níže uvedené soboty:
21. 1. ; 11. 2. ; 11. 3. ; 25. 3; 15. 4. ; 29. 4. ; 6. 5. ; 20. 5. ; 10. 6. ; 24. 6. ; 1. 7. ; 15. 7. ; 5. 8. ; 19. 8. ; 9. 9. ; 
23. 9. ; 7. 10. ; 21. 10. ; 11. 11. ; 25. 11. ; 9. 12. vždy od 8:00 do 14:00 hodin.
Uzavření manželství ve stanovené době nepodléhá správnímu poplatku.
Na žádost snoubenců lze uskutečnit svatební obřad na jiném vhodném místě ve správním 
obvodu MěÚ Česká Třebová nebo mimo dny nebo mimo dobu stanovenou radou města. Tyto 
obřady podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K přijetí souhlasného prohlášení snoubenců o jejich dobrovolném vstupu do manžel-
ství před MěÚ Česká Třebová jsou zmocněni:
Zdeněk Řehák, starosta
Bc. Zuzana Nejedlá, DiS., I. místostarostka
Mgr. Petra Válková, II. místostarostka
pověření členové zastupitelstva města:
Bc. Tereza Hýblová
Mgr. Ondřej Limberský
Mgr. Josef Menšík
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Peterková
Lubomír Vašina
Bc. Martin Voleský
JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D.
Manželství lze uzavřít před starostou nebo místostarostou obce Přívrat, Rybník, Semanín 
a Třebovice pouze v případě, že jeden ze snoubenců má v obci trvalý pobyt. Snoubencům, 
kteří se rozhodnou uzavřít manželství ve správním obvodu MěÚ Česká Třebová, doporučuje-
me rezervovat si termín konání svatebního obřadu s dostatečným časovým předstihem na 
matrice MěÚ Česká Třebová, tel. 465 500 124, 731 849 282, 465 500 125, 603 220 683.

SETKÁNÍ SE STAROSTY OKOLNÍCH OBCÍ
V úterý 13. prosince českotřebovskou radnici navštívili starostové obcí, které spadají do pů-
sobnosti ORP Česká Třebová. Ladislava Stráníka, Jana Stránského a Libora Gremlicu přijal sta-
rosta města i obě místostarostky.
„Starosty jsem seznámil s integrovaným plánem rozvoje našeho ORP. Společně jsme se do-
hodli, že se nad tímto dokumentem budeme pravidelně scházet a společně řešit, jakým způ-
sobem posunout náš region kupředu. Společně jsme se také informovali o připravovaných 
projektech v našich samosprávách. Osobně jsem se zajímal také o to, jakou zkušenost mají 
občané okolních obcí s naším úřadem, který by tu v mnoha záležitostech měl být i pro ně,“ 
uvedl starosta Zdeněk Řehák po jednání a podpisu do pamětní knihy.

JHo

SŇATKY
Roman Oprchal, Česká Třebová a  Angelika 
Cinová Šiváková, Česká Třebová

Gratulujeme novomanželům.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz
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V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH SE MOHOU DO POTÍŽÍ DOSTAT NEJEN SVÁTEČNÍ ŘIDIČI
První sníh už dokázal zaskočit nejednoho řidiče. V okolí našeho 
města bývá v zimních měsících pro motoristy často výzvou Koz-
lovský kopec a  Kohout, ale do problémů se můžete dostat i  ve 
strmějších ulicích města, jako je ulice Grégrova a Brázdov. Při ná-
ledí pak především v brzkých ranních hodinách může nebezpečí 
smyku číhat prakticky kdekoliv. Jak se na tyto nástrahy co možná 
nejlépe připravit?
Základem zimní jízdy jsou kvalitní zimní pneumatiky s  dostatečně 
hlubokým dezénem a viditelnými vroubky ve vzorku, minimální vzo-
rek by měl být 4 mm. Nejen do horských lokalit se doporučujeme 
vypravit s řetězy či lopatou. Před každou delší jízdou by měla být sa-
mozřejmostí kontrola předpovědi počasí. V  případě vydání výstrah 
pak doporučujeme cestu pečlivě zvážit. Pokud už ale musíte i přes 
nepřízeň počasí vyjet, potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost od 
ostatních vozidel platí dvojnásob. Pamatujte, že na ledu je vaše brzd-
ná dráha někdy až 10× delší než na letní vozovce. Pří jízdě z kopce 
a do kopce využívejte převodovku. Do kopce je lepší jet na vyšší pře-
vodový stupeň tak, aby byl plyn méně citlivý a  nestalo se vám, že 
omylem protočíte poháněná kola. Při stoupání se pokuste nezasta-
vovat a udržovat rychlost konstantní. Když zastavíte, může se lehce 
stát, že už se nerozjedete.
Pokud se na zimní vozovce vyhýbáte překážce, netočte volantem více, 
než je nezbytně nutné. S větším úhlem natočení totiž zároveň roste 
i nebezpečí smyku. Pokud se do smyku přesto dostanete, je důležité 
si uvědomit, jaká náprava je na vašem autě poháněná. U automobilů 
se zadním náhonem řešte přetáčivý smyk pozvolným ubráním plynu 
a lehkou korekcí volantu do opačného směru zatáčky. Pozor na tzv. 
kyvadlový smyk. V tomto případě doporučuji úplně ubrat plyn a dělat 
jen minimální zásahy do řízení. Při nedotáčivém smyku můžeme buď 
opět ubrat plyn, snížit úhel zatáčení volantu a počkat, než se předek 
auta chytne, nebo naopak přidat plyn a úmyslně auto přehoupnout 

do smyku přetáčivého. U vozidel s předním náhonem a 4×4 je řešení 
přetáčivého smyku opačné. Přidáme plyn a dáme na volant „kontra“. 
Přední kola nás ze smyku vytáhnou a narovnají auto do směru jízdy. 
Nedotáčivý smyk se řeší ubráním plynu a snížením úhlu zatočených 
kol. Pokud se vám auto hrne po předku, tzv. nezatáčí, rozhodně ne-
pomůže zatočit víc volantem.
Pokud jste překonali všechny nástrahy své zimní cesty, nezapomeňte 
v cíli nechat povolenou ruční brzdu. Raději při stání zařaďte jedničku 
nebo zpátečku. Nahromaděná voda na podvozku totiž může způso-
bit zamrznutí ruční brzdy.

Petr Vencl, velitel městské policie

JAK SPRÁVNĚ TOPIT?
ČÁST 3.: ZÁKAZ STARÝCH KOTLŮ A KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dle zákona o  ochraně ovzduší je od 
1.  9.  2024 zakázáno provozovat kotle, 
které nesplňují minimální požadavky 
uvedené v příloze č. 11 k tomuto zákonu, 
v  objektech určených k  bydlení (rodinné 
domy, bytové domy, stavby pro rodinnou 
rekreaci).
Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle 
na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší 
než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5). Třídu kotle je 
možné zjistit ze štítku kotle nebo z  návodu 
k  použití, případně ji sdělí pracovník, který 
provádí pravidelnou kontrolu technického 
stavu a provozu kotle.
Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu, je 
nutné ho vyměnit nebo odstavit co nejdříve, 
nejpozději k 1. 9. 2024. V současnosti je mož-
né na jeho výměnu získat podporu z kotlíko-
vých dotací.
Výměnu nevyhovujícího zdroje neodkládej-
te a  řešte ji okamžitě a  co nejdříve podejte 
žádost o dotaci. Pokud dotaci nepotřebujete 
nebo nechcete, mějte jako doklad včasného 
zahájení řešení výměny objednávku nebo 
fakturu na nový zdroj tepla pro případ úřed-
ní kontroly!
Kotlíkové dotace z  Operačního programu 
životní prostředí poskytují nízkopříjmovým 
žadatelům až 95 % uznatelných nákladů na 

výměnu nevyhovujícího kotle na pevná pa-
liva s ručním přikládáním, za tepelné čerpa-
dlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel 
na biomasu (pelety i kusové dřevo).
Pokud nespadáte mezi nízkopříjmové, mů-
žete žádat o  podporu na výměnu zdroje 
v rámci programu Nová zelená úsporám, ov-
šem s nižší mírou podpory (cca 50 %).
Domácnosti s nižšími příjmy jsou definovány 
jako ty, jejichž souhrn všech příjmů jedno-
ho člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 
170 900 Kč čistého výdělku (14 242 Kč mě-
síčně). Tato částka se násobí počtem členů 
v  domácnosti. Příjmy dětí a  studentů do 
26 let se nesledují a jsou tedy považovány za 
nulové. Do sledovaných příjmů se řadí zdani-
telné příjmy, důchody, vybrané typy dávek. 
Domácnosti složené výhradně z  důchodců 
(starobní důchod, invalidní důchod 3. stup-
ně) nebudou muset dokládat příjmy a  bu-
dou považování automaticky za způsobilé 
příjemce.
Novinkou je, že budou podporovány i výmě-
ny kotlů v  bytových jednotkách bytových 
domů a trvale obývaných rekreačních objek-
tech. Více informací ke kotlíkovým dotacím 
pro nízkopříjmové domácnosti naleznete na 
webových stránkách Státního fondu pro ži-
votní prostředí.

Domácnosti, které nesplní kritérium níz-
kopříjmovosti, mohou žádat o  podporu na 
výměnu zdroje do programu Nová zelená 
úsporám. Zde již není rozhodující výše pří-
jmu a  žádat může každý vlastník dané ne-
movitosti, dle podmínek programu. Nově 
jsou zde také podporovány i  výměny kotlů 
v bytových jednotkách bytových domů a tr-
vale obývaných rekreačních objektech. Ad-
ministraci programu Nová zelená úsporám 
zajišťuje Státní fond životního prostředí. Je 
možné kombinovat výměnu zdroje s dalšími 
opatřeními v  rámci jedné žádosti jako: za-
teplení, hospodaření s  vodou, fotovoltaika, 
fototermika, apod. U  komplexních projektů 
je podpora ještě vyšší.
V  rámci programu Nová zelená úsporám 
jsou podporovány i  výměny lokálních topi-
del nebo elektrických zdrojů tepla (pouze za 
elektrická tepelná čerpadla). Dále jsou i zde 
podporovány výměny za kotle na biomasu, 
plynové kondenzační kotle, tepelná čerpa-
dla, ale i  napojení na soustavu zásobování 
tepelnou energií (centrální zdroj tepla) nebo 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny (u by-
tových domů).
Více na www.jakspravnetopit.cz

NA LEDU
MŮŽE BÝT

BRZDNÁ DRÁHA 
AŽ 10× DELŠÍ

http://www.jakspravnetopit.cz


KULTURA A SPOLEČNOST / LEDEN 2023

12

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
7/2 DP Jaro 2023 – Balada pro banditu,
16/2 KPH 2022/2023 Ondřej Sejkora a Kateři-
na Ochmanová,
19/2 Taneční odpoledne,
26/2 Strašidelný mlýn

JAZZOVÁ KAVÁRNA V KULTURNÍM CENTRU
Milí přátelé, milovníci hudby  – a  jazzu 
zvlášť. Po několikaleté pauze obnovuje-
me abonmá Jazz and Blues on the Rails! To 
bude od sezóny 2023–2024, těšit se může-
te na šest koncertů a jeden bonus. Někte-
ré z koncertů jsou již objednány, pár jich 
pro Vás ještě vybíráme.
Abychom Vás navnadili, připravili jsme na 
první půlrok 2023 cyklus 4 koncertů – první 
se bude konat již v  lednu 2023. Oproti mi-
nulé praxi ovšem nebudou koncerty v Malé 
scéně, ale budou přímo v Kulturním centru – 
na malém sále, který se pro jazzové večery 
promění v kavárnu, kam si budete moci vzít 
občerstvení z našeho divadelního bufetu, jak 
budete chtít.
Vstupné jsme stanovili vstřícně na 200 Kč za 
osobu, vezměte proto své přátele a přijďte si 
užít příjemné večery.
Obsazení je opět velmi mezinárodní, v lednu 
nám zahraje izraelský saxofonista, v  březnu 
americké trio, v květnu zazpívá Brit jamajské-
ho původu a  v  červnu Jihoafričanka. Máte 
se nač těšit! Na první dva koncerty již běží 
i předprodej. 
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v  in-
formačním centru v  Městském muzeu, či 
v  kanceláři KC a  1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

22. leden 2023

GILAD ATZMON QUARTET (IZ) – JAZZ
Gilad Atzmon je izraelský saxofonista světo-
vé úrovně, dnes rozkročený mezi Londýnem 
a  Aténami, kde žije. Hrál a  nahrával mimo 
jiné s Pink Floyd, Paulem McCartney, Robbie 
Williamsem a Sinead O’Connor.

13. březen 2023

THREE FOR SILVER (USA) – BLUES
Kapela proměnlivé sestavy Three for Silver 
pochází z  Portlandu v  Oregonu, což je stát 
na západním pobřeží USA. Soubor vedený 
zpěvákem s hlasem Toma Waitse, kytaristou 
a  basistou Lucasem Watfordem, objevuje 
evropským posluchačům tradiční americkou 
hudbu, tzv. americanu. Jde o eklektickou, ale 
smysluplnou směs folku, blues, country, klez-
meru a roots music. Lucasův stylový chraplák 
připomíná i vokál Leonarda Cohena.

11. květen 2023

SERGE ROBINSON JR. (UK) 
– SOUL/GOSPEL
Serge Robinson jr. je londýnský gospelový 
zpěvák, původem z Jamajky. Skladatel, pro-
ducent, herec, učitel zpěvu, stálý vedoucí 
gospelového sboru v jižním Londýně a příle-
žitostný vedoucí kostelních sborů po farnos-
tech celé Británie. Zpívá od čtyř let, v sezóně 
1994/1995 byl jmenován nejlepším gospelo-
vým zpěvákem Británie, prošel muzikálový-
mi divadly ve West Endu, zpíval dvěma pa-
pežům, zpíval i doprovodné vokály na turné 
Michaela Boltona… Doprovodí jej tři špičko-
ví čeští jazzoví muzikanti.

12. červen 2023

MELANIE SCHOLTZ (JAR) – VOCAL JAZZ
Melanie Scholtz je jazzová zpěvačka a  skla-
datelka. Narodila se v jihoafrickém Kapském 
Městě, kde na univerzitě vystudovala operní 
zpěv. Nyní žije v New Yorku a zpívat jezdí po 
celém světě. Znalci ocení, že ji ke spolupráci 
zvaly a zvou špičky z oboru (Wynton Marsalis, 
Bobby McFerrin, The Lincoln Jazz Orchestra, 
Hugh Masakela nebo Al Jarreau). V roce 2015 
se v Praze (!) seznámila s elitním americkým 
hráčem na hammondky Brianem Charettem, 
kterého si později vzala za manžela. V  rám-
ci turné The Great South African Songbook 
vystupovala v  Rakousku, Norsku, Švédsku, 
Francii, Německu, Slovensku, Holandsku, 
Maroku, Portugalsku, Španělsku a Jižní Afri-
ce. O hudbě říká, že to je její největší přítel. 
Posluchače uchvacuje originalitou a jedineč-
ným projevem. S velkým orchestrem by zně-
la jako Barbra Streisand, a pokud dnes někdo 
připomíná Ellu Fitzgerald, tak je to právě Me-
lanie Scholtz.

KULTURNÍ CENTRUM
ZMĚNA TERMÍNU
Prosím pozor! Změna termínu u  Divadelní-
ho předplatné Edith Piaf: Dnes nechci spát 
sama – 24. 1. 2023

POZVÁNKY NA ÚNOROVÉ PLESY

RYBÁŘSKÝ PLES
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svoje 
příznivce na tradiční rybářský ples, který se 
uskuteční 4. února 2023 od 20 hodin v sále 
KC Rybník. Vstupenky v ceně 300 Kč v před-
prodeji od 1. 12. 2022 na tel. čísle 602 138 146 
(paní Pleskotová). Bohatá tombola a  občer-
stvení. K  tanci a poslechu zahraje Jari-Kurri-
-band.

VOLEJBALOVÝ PLES
V  sobotu 4.  února v  sále restaurace Na Ho-
rách. Muzika v  režii DJ, bohatá tombola 
a  dobrá zábava bude i  tentokrát součás-
tí naší akce. Tak objednávejte lístky na tel: 
732 410 678 a  přijďte zase zapařit a  pobavit 
se :-) Už se na vás těšíme, vaše volejbalistky.

LIDOVÝ PLES
Po dvouleté odmlce se vrací Lidový ples, kte-
rý bude již 53. Tento ples s dlouholetou tra-
dicí letos roztančí parket v sále restaurace na 
Horách v České Třebové. Po dvouleté pauze 
způsobené covidovou pandemií se pořada-
telé rozhodli znovu napnout síly a 53. Lidový 
ples uspořádat v sobotu 11. 2. 2023 od 19:45. 
K tanci a poslechu se můžete těšit na taneční 
orchestr Combo II z Litomyšle. Můžete se tě-
šit na bohatou tombolu a večer plný zábavy. 
Vstupenky bude možno zakoupit v prodejně 
květin Freudl (Staré náměstí 14, Česká Třebo-
vá, 731571471) od 2. 1. 2023.
Pořadatelé: KDU-ČSL, Koalice pro Českou Tře-
bou a Koalice pro Pardubický kraj. Těšíme se 
na Vás.

DISKOPLES
1. FC Rejlov pořádá diskoples v pátek 24. úno-
ra od 20:00 v sále SŠTD Gustava Habrmana.
K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl. Vstup-
né: 250 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. Před-
prodej vstupenek: Restaurant Bohemia, tel.: 
608 884 671.
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO HOUSLISTU JIŘÍHO VODIČKU A KLAVÍRISTU MARTINA KASÍKA, 
ČLENY KLAVÍRNÍHO TRIA ČESKÉ FILHARMONIE, 
PŘED LEDNOVÝM KONCERTEM KRUHU PŘÁTEL HUDBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
Z jakého popudu vzniklo Klavírní trio Čes-
ké filharmonie?
J. V. – S Martinem Kasíkem spolupracujeme 
a  hrajeme jako duo už řadu let, takže šlo 
o  přirozené vyústění naší spolupráce. Po 
mém odchodu ze Smetanova tria jsme dis-
kutovali o repertoáru, který jsem v něm měl 
možnost hrát, zároveň je Martin velice vyhle-
dávaným komorním hráčem. Přirozeně tak 
vyplynulo, že bychom založili společné trio. 
Václav Petr je také koncertním mistrem Čes-
ké filharmonie, a tak jsme ho zkusili oslovit. 
Přišlo nám přirozené se s ním spojit.
M. K. – S Jirkou jsme o triu dlouho uvažovali, 
hledali jsme cellistu a našli ho ve Vaškovi.

Co pro Vás znamenalo vítězství v meziná-
rodní soutěži Vienna International Music 
Competition 2021?
J. V.  – Toto vítězství je pro nás nezapome-
nutelným zážitkem a  symbolikou, která se 
nestává často. My jsme bohužel založili trio 
měsíc předtím, než se veškerá kultura uza-
vřela kvůli pandemii. Všechny naše koncerty 
včetně inauguračního byly zrušené. Jediné, 
co jsme mohli v  té době udělat, bylo něco 
natočit. A  tak jsme natočili „Bergerettes“ od 
Bohuslava Martinů. Videonahrávka měla 
úspěch po celém světě, vysílalo ji i  Classic 
FM a BBC Magazine. Když jsme se dozvěděli 
o  této soutěži, která kvůli covidu probíhala 
online, tak jsme zkusili tuto nahrávku přihlá-
sit. Vítězství nás mile překvapilo a náš úplně 
první společný veřejný koncert tak proběhl 
ve slavném vídeňském Musikvereinu.
M. K. – Byla to covidová vzpruha v době, kdy 
zejména pro muzikanty byla doba ledová…

Myslíte, že je při vnímání hudby důležitý 
i  vizuální vjem, který jste dali poslucha-
čům např. ve videoklipu ke skladbě Bohu-
slava Martinů „Bergerettes“?
J. V. – Ano. Já osobně si myslím, že v dnešní 
rychlé, dynamické době je video výstup mi-
nimálně stejně důležitý jako zvuk. Audiovi-
zuální nahrávky jsou dnes i pro mladou ge-
neraci zajímavější než jen čistá hudba. Je to 
cesta, kterou razím sám jako sólista a kterou 
chceme jít i jako trio. Konkrétně u videoklipu 
„Bergerettes“ jsme použili i dobové oblečení 
a  intro, které dokreslilo náladu k  hudbě sa-
motné, umocnili jsme tak zážitek poslucha-
če – prostorem, atmosférou.
M. K. – Zcela jistě, je to jeden z aspektů, proč 
jít na živý koncert.

Který koncertní sál máte nejraději a proč?
J. V.  – To je strašně těžká otázka. V  někte-
rých sálech je skvělá akustika pro symfonic-
ký orchestr, jinde víc vynikne komorní hra. 
Obecně u nás je jedním z nejkrásnějších sálů 
Rudolfinum, těšíme se všichni na nový sál 
v Ostravě a snad se dočkáme i koncertního 
sálu na Vltavské v Praze. Skvělé jsou japonské 

sály, sál Berlínské filharmonie, v  Paříži také 
mají výborný koncertní dům.
M. K. – V Praze je to pro mne Dvořákova síň 
Rudolfina, jinak se mi výborně hrálo v  sále 
Berlínské nebo Kolínské filharmonie.

Kdo nejvíce přispěl k Vaší úspěšné karié-
ře?
J. V.  – Mým životním pedagogem a  hudeb-
ním průvodcem byl pan profesor Zdeněk 
Gola, s nímž jsem byl od svých 12  let až do 
konce studií na Ostravské univerzitě. On je 
ten, kdo mi dal největší vklad do mé hudební 
kariéry.
M. K. – Zcela jistě mí učitelé – na ZUŠ p. Vla-
dimír Křenek, který mě vedl k improvizaci, na 
konzervatoři prof.  Monika Tugendliebová, 
která mne výrazně hudebně posunula ve 
všech oblastech, a prof. Ivan Klánský, jenž mi 
otevřel uši pro hudební mimořádno.

Jakou hudbu rádi hrajete?
J. V. – Mám rád romantismus, cítím se v něm 
nejlépe a dává mi nejširší možnosti, jak vyjá-
dřit hudební představu.
M. K. – Jakoukoli dobrou, osobně se nejlépe 
cítím v hudbě 19. a 20. století.

Jakou hudbu rádi posloucháte?
J. V.  – Poslouchám téměř všechno. Vyrostl 
jsem třeba na rockové hudbě. Nejde ani tak 
o žánr, ale o nápaditost. Mám rád, když hud-
ba dokáže vzbudit nějaké emoce. Oslovuje 
mě filmová hudba i minimalismus. Jsem ote-
vřený všemu.
M. K. – Kdybych si měl vybrat jednu skladbu 
na opuštěný ostrov, byla by to 4. symfonie J. 
Brahmse.

Jakou hudbu nemáte rádi?
J. V. – Electro, hip hop. Prostě hudbu, kde se 
střídají většinou tři akordy. Nemá to pro mě 
chemii, která by mě zaujala.
M. K. – Primitivní nebo překomplikovanou.

Jaké máte – jako trio – cíle a plány do bu-
doucna?
J. V. – Rozšířit naše nahrávky, máme v hlavě 
několik dalších projektů. Rádi bychom se 
také dostali k  nějaké zahraniční agentuře. 
Získat a obehrávat si další a další repertoár.
M. K.  – Rádi bychom rozšiřovali repertoár, 
pronikli více do zahraničí, natočili zejména 
tria českých autorů.

Chtěli byste něco vzkázat českotřebov-
skému publiku?
J. V. – Za členy tria vzkazuji, že bychom rádi 
poděkovali za možnost si tady zahrát, moc se 
na koncert těšíme a doufáme, že se náš pro-
gram bude místním líbit a že si užijeme do-
mácí atmosféru. U komorní hry je výhodou, 
že lze navázat s publikem osobnější kontakt 
a blízkost. Proto já osobně mám tyto koncer-
ty v menších městech rád a určitě si ho uži-
ju – doufám, že i posluchači.
M. K. – Že jsme moc rádi, že pro ně můžeme 
hrát :-).

Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert Klavírního tria České filharmonie 
se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 
19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.

Klavírní trio České filharmonie vzešlo z dlou-
hodobé spolupráce našich předních sólistů. 
Houslista Jiří Vodička a pianista Martin Kasík 
jsou v komorní hudbě letitými partnery. Je-
jich spojení s koncertním mistrem violoncell 
Václavem Petrem pak dalo vzniknout tomu-
to komornímu uskupení.

URČENO PRO ŽÁKY A STUDENTY:
Bonus na jubilejní, 60. koncertní před-
platné – vstupenky ZDARMA.
Školní mládež do 20  let má nárok na jednu 
vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu 
přátel hudby Česká Třebová pro koncertní 
sezónu 2022/23.
Vstupenku zdarma lze vyzvednout u poklad-
ny v Malé scéně před každým koncertem.
Vstupenku není možno získat v  předprode-
ji – lze ji však zarezervovat v Kulturním cen-
tru (telefon 465 532 805) a  poté u  pokladny 
v Malé scéně vyzvednout. Tento bonus platí 
pouze na řádné akce KPH Česká Třebová  – 
jedná se o 7 koncertů.
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PODMÍNKY 
DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a seda-
dlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1600 Kč.
Studenti a senioři 1400 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení před-
stavení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné 
akce, na  akce mimořádné (bonusové), zařa-
zené do předplatného, má každý předplatitel 
při nákupu vstupenky 50% slevu (místo ne-
bude rezervováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, 
kterou se při návštěvě představení prokáže. 
Na průkazce je uvedena řada a číslo sedadla. 
Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí hotově v kanceláři KC, 
či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude 
propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději 
do 15. 1. 2023.
i) Řádně vyplněné přihlášky s  plnou a  čitel-
nou adresou zasílejte poštou na adresu: Kul-
turní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 
560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též 
vložit do připravené schránky v Informačním 
centru Městského muzea.

KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
SEZÓNA JARO 2023

7. únor 2023

Metropolitní divadlo Praha
M. UHDE A M. ŠTĚDROŇ: 
BALADA PRO BANDITU
Příběh vypráví o  vojenském zběhovi Nikolu 
Šuhajovi, který se po návratu do rodné ves-
nice Koločavy stane obávaným zbojníkem, 
jemuž neublíží žádné bitky ani střely četníků, 
ale zraní ho nevěra jeho milé Eržiky. Je to ba-
lada o lásce, zradě a touze po svobodě a také 
ukázka, jakou moc mají peníze. Celá hra je 
doprovázena podmanivými melodiemi vy-
cházejícími z poetiky lidových písní.
Hrají: J. Pospíšil, D. Licková/M. Černá, J. Krej-
čí/R. Snítil, M. Dadura, P. Stehlík a další
Režie: Dana Bartůňková

16. březen 2023

Vršovické divadlo MANA
PÉTER MÜLLER: SMUTNÁ NEDĚLE
Kabaret Smutná neděle je slavným hitem, 
který měla v  repertoáru většina jazzových 
zpěváků a šansoniérů, jako byl Bing Crosby, 
Josephina Baker, Luis Armstrong a  mnozí 
další. Málokdo ví, že jeho autorem byl Rezsö 
Seress, vlastním jménem Rudi Spitzer, ma-
ďarský kabaretiér židovského původu. Svou 
kariéru začínal jako artista v  cirkuse, chvíli 
se živil jako herec, nakonec zakotvil v buda-
pešťských kavárnách, kde hrál na klavír, zpí-
val a  zejména skládal celou řadu hitů. Jeho 
největší sláva spadá do období 30. let, kdy 
se mu v  časech hospodářské krize podařilo 

dokonale vystihnout atmosféru doby. Jeho 
písně znal a miloval nejen každý v Maďarsku, 
ale jeho sláva pronikla až za hranice.
Hrají: Z. Kalina, P. Klimeš, K. Bohatová a P. Oža-
na
Režie: Ondřej Zajíc

6. duben 2023

Divadlo Bez zábradlí
BERNARD SLADE: 
DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
Volné pokračování úspěšné komedie Bernar-
da Sladea, ve kterém se malý hotelový pokoj 
stává svědkem proměny času, doby a  lásky 
jedné milenecké dvojice, která se zde setkává 
každý rok ve stejnou dobu. Představení s je-
dinečným rukopisem legendárního režiséra 
Jiřího Menzela, který hru shrnuje slovy: „Pan 
Slade si nechal dvacet let odstup od té prv-
ní hry a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. 
Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa 
hlubší i  zábavnější. Doris i  George jsou v  ní 
ještě starší a pořád jim to funguje, v  tom je 
to krásné. Je to moudrá a  laskavá hra nejen 
o  stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale 
o smrti se v ní taky mluví.“
Hrají: V. Freimanová a Z. Žák
Režie: Jiří Menzel

2. květen 2023

Pantheon Praha a Divadlo Palace
FRANCIS VEBER: CHLAP NA ZABITÍ
Když se setká nekompromisní nájemný za-
biják s  nesmělým ztroskotancem, který se 
snaží spáchat sebevraždu, může to na první 
pohled vypadat jako snadná práce. Opak je 
však pravdou… Francouzská komedie o tom, 
jak se profesionální zabiják stane obětí sebe-
vraha. Komedie doslova nabitá slovním a si-
tuačním humorem, která se aktuálně hraje 
na mnoha světových jevištích a která se do-
čkala i tří filmových zpracování.
Hrají: M. Vladyka, F. Blažek, M. Slaný, A. Stan-
ková a další
Režie: Jakub Nvota

30. květen 2023

Divadlo v Celetné / Spolek Kašpar
RENÉ GOSCINNY, JEAN JACQUES SEMPÉ: 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Příbě-
hy ze života malého Mikuláše a jeho povede-
ných kamarádů. Pojďte se na chvíli zase stát 
dětmi.
Hrají: M. Ruml, P. Lněnička, L. Jůza, J. Jankov-
ský, M. Steinmasslová a další
Režie: Filip Nuckolls

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Hýbl
Kulturního centra Česká Třebová
NORMAN ROBBINS: HROBKA S VYHLÍDKOU

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Sledujte plakáty!

Kulturní centrum Česká Třebová
www.kcct.cz

PŘIHLÁŠKA DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2023
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení

Adresa

Přihlašuji se: řada č.: 

Telefon

E-mail

Sleva pro seniory – datum narození

Sleva pro studenty – škola, třída

Platím (hotově, účet)

Cena předplatného (1 600 Kč nebo 1 400 Kč)

Datum Podpis

sedadlo č.:



15

Českotřebovský
LEDEN 2023AKCE VE MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

kalendář
1/1 neděle

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
10:00–16:00 / Hospůdka U Sitařů, Kozlov
Pořádá Klub českých turistů Česká Třebová. 
Součástí setkání je i  celostátní dobročinná 
akce „Novoroční čtyřlístek“, kdy zakoupe-
ním čtyřlístku pro štěstí můžete 30 korunami 
přispět na budování stezek pro vozíčkáře. 
Projděte se na Nový rok přírodou za námi 
do Kozlova. V hospůdce U Sitařů na vás bude 
od 10 do 16  hodin čekat naše členka Eliška 
Kodytková.

3/1 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. 
Program se opakuje také ve středu 4. ledna.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů. Téma Zkratky a  značky. Lektor: 
Mgr. Jana Voleská.

7/1 sobota

LITERÁTI NA TRATI
DAVID JAN ŽÁK A MICHAELA HORYNOVÁ
18:00 / Modrý trpaslík
Autorské čtení. Jízdné dobrovolné.
David Jan Žák – básník, spisovatel a novinář. 
Poezii se věnuje od počátku 90. let, próze 
posledních 15 let. Na Voyo momentálně běží 
třídílná minisérie Král Šumavy, která vychází 
z jeho románové předlohy.
Michaela Horynová  – básnířka a  novinářka. 
„Poezie MH je uhrančivá i  jemná, v každém 
jejím gestu odpočívá nový svět.“ Její básně 
vyšly naposledy v příloze Deníku N „Moderní 
divadlo“.

8/1 neděle

PROHLÍDKA KOSTELA VE SKUHROVĚ
13:45–14:10 / Skuhrov
Odjezd autobusem zastávka Česká Třebová 
Zámostí 13:30 h. Příjezd Skuhrov: 13:40 h. 
Výklad: 13:45–14:10. Odjezd autobusu zpět: 
Skuhrov 14:15 h. Příjezd: Česká Třebová Zá-
mostí: 14:25 h. Pro zdatnější moznost zpáteč-
ní cesty pěšky. Celá akce je zdarma, uvítáme 
příspěvek na opravu kostela. Akci pořádá 
Místní skupina České křesťanské akademie 
v České Třebové.

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

10/1 úterý

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
18:30 / Městská knihovna
Beseda s  Rostislavem Bartoněm. Poutavé 
povídání a procházka Orlickými horami pro-
střednictvím autorových fotografií, doplně-
né historickými obrázky, jak to v daném mís-
tě kdysi vypadalo. Podíváme se na známá, 
ale i  méně známá místa, které Orlické hory 
skrývají. Vstupné dobrovolné.

11/1 středa

SWAP ANEB VÝMĚNA OBLEČENÍ 
A DALŠÍCH VĚCÍ
9:30–17:30 / Rosa rodinné centrum
Nenakupuj – vyměňuj!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14:30–17:00 / Gymnázium Česká Třebová
Bude pro vás připravena pořadatelská služba 
a předvedení práce v odborných učebnách. 
Informace o  studiu poskytne vedení školy 
v učebně 201 v 15:00 a 16:00.

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

12/1 čtvrtek

PETR NOVÁK FOREVER 
– KLAUNOVA ZPOVĚĎ
19:00 / Malá scéna
Koncert v ojedinělých netradičních aranžích 
doplněný životním příběhem Petra Nováka.
Jiří Bláha  – klávesy, Luboš Muchna  – akus-
tická kytara, Hana Medunová  – akordeon, 
Tereza Pulcová – klarinet, příčná flétna, saxo-
fon, Jiří Svatoš – rytmické nástroje. Vstupné: 
250 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

13/1 pátek

CIRCUS PONORKA
20:00 / Modrý trpaslík
Jedinečný jednočlenný „orchestr“ Circus 
Ponorka je originální nu-folková one man 
show. Na pódium přijde jediný člověk s akus-
tickou kytarou a  začnou se dít věci. Během 
chvilky se za pomoci elektronických „maši-
nek“ a  dvou mikrofonů poskládá zvuk celé 

kapely, ve které nechybí bicí, basa, několik 
kytarových partů, a  dokonce pěvecký sbor 
(voc; g; eff). Jízdné: 150 Kč.

16/1 pondělí

KONCERT PRO PŘÍPRAVNÉ ROČNÍKY ZUŠ
17:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

WILL JOHNS (UK)
20:00 / Modrý trpaslík
Brightonský bluesový zpěvák, kytarista 
a  skladatel Will Johns dosahuje mistrovské 
rovnováhy mezi starým soulem a moderním 
vkusem. Je jedním z  nejlepších současných 
bluesových umělců Velké Británie. Will se 
narodil v  roce 1973 a  je „mužem s  hudbou 
v  krvi“, což vzhledem k  jeho rodokmenu 
není překvapivé. Jeho rodiči jsou britská he-
rečka a  modelka Paula Boyd (sestra slavné 
Pattie Boyd) a americký hudební producent 
a zvukař Andy Johns (mimo jiné zásadní alba 
Led Zeppelin. Cream a  Jethro Tull). Protože 
se jeho matka několikrát vdala, tak mezi jeho 
strýce patří(li) Eric Clapton, Mick Fleetwood 
a George Harrison. Will je uznávaný skladatel 
a interpret, vydal čtyři sólová alba (to posled-
ní z roku 2021 se jmenuje Bluesdaddy) a byl 
mimo jiné tři roky po sobě nominován v ka-
tegorii „nejlepší originální bluesovou píseň“ 
v rámci British Blues Awards. Jízdné: 150 Kč.

17/1 úterý

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o  železniční techniku 
a  historii. Téma Švýcarské železnice. Lektor: 
Pavel Stejskal.

WWW.CESKA-TREBOVA.CZ
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18/1 středa

POKLAD Z OBDOBÍ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
17:00 / ZŠ Habrmanova, přírodovědná pracovna
RNDr. Radek Hanus, Ph.D. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

19/1 čtvrtek

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
17:00 / DDM Kamarád
Nejdelší železnice na světě vedoucí z evrop-
ské části Ruska k pobřeží Tichého oceánu. Ve 
vyprávění se návštěvníci seznámí s  historií, 
přírodními a technickými zajímavostmi této 
gigantické stavby. Vstupné: 40 Kč, s sebou – 
přezůvky. Uvádí Václav Turek z Lanškrouna.

20/1 pátek

MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI 
A RODIČE S DĚTMI
15:30 / DDM Kamarád
Zajímá vás muzikoterapie s  léčebnými hu-
debními nástroji? Přijďte i s dětmi. Seznámíte 
se s bubny, gongy a tibetskými mísami. S se-
bou: karimatku, deku, polštářek, přezůvky 
a pohodlné oblečení. Cena: 270 Kč. Přihlásit 
se je možné pouze elektronicky na našich 
webových stránkách (přihlašování na akce) 
do 16. 1. 2023. Do 16. 1. je třeba také uhradit 
platbu. Muzikoterapií vás provede Kateřina 
Rouse.

MUZIKOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
17:00 / DDM Kamarád
Seznámíte se a  prakticky vyzkoušíte rozez-
nění hudebních nástrojů na vlastním těle. 
Ve druhé části bude 45minutová relaxace. 
S  sebou: karimatku, deku, polštářek, pře-
zůvky, pohodlné oblečení. Přihlásit se je 
možné pouze elektronicky na našich webo-
vých stránkách (přihlašování na akce) do 
16.  1.  2023. Do tohoto data je také nutno 
uhradit platbu. Muzikoterapií vás provede 
Kateřina Rouse. Podrobnější informace  – 
www.katerinarouse.cz

NEW FOLDER BAND FUSION/ČESKÁ TŘEBOVÁ
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné 50 Kč.

21/1 sobota

DĚTSKÝ KARNEVAL
15:00–17:30 / Restaurace Na Horách
DDM Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční 
dětský karneval s názvem Pirátský rej. Čeká 
vás odpoledne plné her, soutěží, vyrábění, 
tance a  dobré nálady. Vstupné 50 Kč a  děti 
do 3  let zdarma bez nároku na místo. Vstu-
penky budou k zakoupení v kanceláři DDM 
Kamarád v úředních hodinách od 4. 1. 2023.

22/1 neděle

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
15:00 / Malá scéna
Činohra s  písničkami a  bohatou výpravou 
o  krásné Makové panence, která zažije na 
louce řadu dobrodružství. Naštěstí na ni 
dává pozor zamilovaný motýl Emanuel, kte-
rý ji dokáže vždy zachránit i  potěšit. Autor 
předlohy: Václav Čtvrtek. Hrají: Bára Mazalo-
vá, David Šponer, Míša Mrázová nebo Pavel 
Žabka a Lída Razimová. 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.

Jazz & Blues on the Rails
GILAD ATZMON QUARTET
19:00 / Malý sál kulturního centra
Gilad Atzmon je izraelský saxofonista světo-
vé úrovně, dnes rozkročený mezi Londýnem 
a  Aténami, kde žije. Hrál a  nahrával mimo 
jiné s  Pink Floyd, Paulem McCartney, Rob-
bie Williamsem a  Sinead O’Connor. Gilad 
Atzmon (Izrael)  – saxofony, klarinet; Daniel 
Bulatkin – piano; Taras Vološčuk (Ukrajina) – 
kontrabas; Dušan Černák  – bicí. Vstupné: 
200 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, 
v  informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

24/1 úterý

DP Podzim 2022
EDITH PIAF – DNES NECHCI SPÁT SAMA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně 
příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé vě-
řili. Musí rvát srdce a naříkat, to je můj žánr.“ 
Ano, každá její píseň byla příběhem, za kte-
rým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, 
emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé 
písně bylo pro nás objevováním toho, kdo 
Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč 
její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně 
její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně 
druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je 
otázkou, zda by Edith Piaf byla tou geniální 
zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i  tragic-

kých dramat. Hrají: V. Hauserová a P. Bílková. 
Režie: Iveta Dušková. Vstupné: 420 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v inf. centru městského muzea, 
či v kulturním centru a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny.

25/1 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. Je to také místo pro 
seznámení se s novými lidmi. Vstupné dob-
rovolné.

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

26/1 čtvrtek

KPH 2022/2023 527. hudební večer
KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
19:00 / Malá scéna
Klavírní trio České filharmonie vzešlo z dlou-
hodobé spolupráce našich skvělých před-
ních sólistů. Houslista Jiří Vodička a pianista 
Martin Kasík jsou v komorní hudbě letitými 
partnery. Jejich spojení s  koncertním mis-
trem violoncell Václavem Petrem pak dalo 
vzniknout tomuto komornímu uskupení. 
Vstupné: 180 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v inf. centru městského muzea, 
či v kulturním centru a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny.

27/1 pátek

ČTVRT NA SMRT
20:00 / Modrý trpaslík
Čtvrt na smrt je kapela básníka a  hudební-
ka Jana Vacíka, která se zformovala v  první 
polovině roku 2019, kdy se nastálo připojili 
bubeník Jirka Sejf a baskytarista Jakub Hart-
mann. Zkraje roku 2020 se připojuje cellista 
Keishiro Mikawa, o  necelý rok později také 
Anna Kurková se saxofonem a  příčnou flét-
nou. Aby se vyhnula složitému procesu žán-
rového zařazení, vymyslela si vlastní  – „Ne-
folk“. Jistě si ale všimnete vlivů post rocku, 
punku či alternative rocku. Jízdné: 150 Kč.

31/1 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Téma Sadová ulice. Lektor: 
Martin Šebela.

pokračování na další straně >



17

AKCE VE MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / LEDEN 2023

17WWW.CESKA-TREBOVA.CZ

VÍCEDENNÍ AKCE
20–21/1

NOCOVÁNÍ V ROSE S PŘEKVAPENÍM
Rosa rodinné centrum
Pro děti od 4 let bez doprovodu, děti do 4 let 
s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny 
budou různé hry a tvořivé dílny. S sebou ka-
rimatku, spacák, hygienu, oblečení na spaní, 
MAZLÍKA, může být i kostým (není povinný). 
Přihlášení do 17. 1. 2023. Bližší informace na 
rcrosact@seznam.cz.

21–22/1

VELKÁ CENA ČESKÉ TŘEBOVÉ
10:00 / Sportovní hala Skalka
11. ročník. Pořádá Judo Česká Třebová.

27–29/1

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Herní klub Kamarád pořádá HERNÍ VÍKEND, 
pátek 18:00 až neděle 12:00 hodin. Vstupné: 
60 Kč. Zahrajte si s námi některou z více než 
190 deskových, karetních nebo figurkových 
her. Přespání umožněno za poplatek 60 Kč 
za osobu a noc. Veškerý výtěžek ze vstupné-
ho a občerstvení půjde na nákup deskových 
her.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevře-
no denně mimo pondělí od 8 do 18  hodin. 
1. ledna 2023 zavřeno.

20/1–19/3

ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ
Městské muzeum
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 19.  ledna  2023 
od 17 hodin. Neobyčejná herna s ilustracemi 
Venduly Hegerové nabídne dětem ke hraní 
loutkové divadlo, obchůdek, hudební kou-
tek a spoustu dalšího.

6–29/1

ČESKÁ SADA
Výstavní síň kulturního centra
Prodejní výstava grafik a  obrazů ze sbírky 
Galerie Panská 1. Jaromír 99, Zdeněk Šorf, 
DOBS, Daniel Kyncl, Roman Pečenka, Wona 
Wena, Adam Ptáček a další. pop art / street 
art / komiks
Vernisáž, která se koná 5.  ledna  2023 
v 17:00 hodin, zahájí kurátor Miroslav Houš-
ka. Otevřeno denně 9:00–12:00 a  14:00–
17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

2–23/1

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
Městská knihovna
Výstava fotografií Rostislava Bartoně. Bese-
da s  fotografem se uskuteční 10.  ledna od 
18:30 hodin.

KINO
2/1 pondělí

HRANICE LÁSKY (ČR, POLSKO) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15 let, drama, 95 min. 
Vstupné: 120 Kč.

4/1 středa

OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE 
(USA, ČÍNA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15  let, thriller, akční, 
komedie, titulky, 114 min. Vstupné: 130 Kč.

7/1 sobota

KŮŇ (SR, ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno od 12  let, rodinná kome-
die, 80 min. Vstupné: 120 Kč.

9/1 pondělí

PIARGY (SR, ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12  let, drama, slo-
vensky s  českými titulky, 100 min. Vstupné: 
140 Kč.

11/1 středa

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST (NĚMECKO) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, český 
dabing, 100 min. Vstupné: 140 Kč.

13/1 pátek

BIO SENIOR
GRAND PRIX (ČR, SR) 2D
17:00
Mládeži přístupno od 12  let, komedie, 
105 min. Vstupné: 60 Kč.

14/1 sobota

KVÍK (NIZOZEMSKO, BELGIE) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, český da-
bing, 72 min. Vstupné: 110 Kč.

16/1 pondělí

M3GAN (USA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15  let, horor, thriller, 
titulky, 101 min. Vstupné: 140 Kč.

18/1 středa

A PAK PŘIŠLA LÁSKA… (ČR) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, drama, 87 min. 
Vstupné: 120 Kč.

21/1 sobota

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (ČR) 2D
17:00
Mládeži přístupno, komedie, 93 min. Vstup-
né: 140 Kč.

23/1 pondělí

BABYLON (USA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15  let, drama, titulky, 
188 min. Vstupné: 150 Kč.

25/1 středa

JÍZDA NA HRANĚ (RAKOUSKO) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 12 let, životopisný, dra-
ma, český dabing, 109 min. Vstupné: 130 Kč.

27/1 pátek

BIO SENIOR
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 2D
17:00
Mládeži přístupno, pohádka, fantasy, kome-
die, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

28/1 sobota

ZOUBKOVÁ VÍLA (LUCEMBURSKO,  
NĚMECKO) 2D
17:00
Mládeži přístupno, animovaný, dobrodruž-
ný, rodinný, český dabing, 85 min. Vstupné: 
120 Kč.

30/1 pondělí

VE ZNAMENÍ BÝKA (USA) 2D
19:00
Mládeži přístupno od 15  let, drama, titulky, 
98 min. Vstupné: 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna vám přeje příjemný rok 
2023 plný neobyčejných (čtenářských) zá-
žitků.

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
Výstava fotografií Rostislava Bartoně bude 
k vidění v prostoru knihovny od 2. do 23. led-
na 2023. Výstava je prodejní. Další informace 
najdete na https://rostislavbarton.cz/

POZVÁNKA NA BESEDU S FOTOGRAFEM 
ROSTISLAVEM BARTONĚM
V  úterý 10.  1.  2023 beseda s  Rostisla-
vem Bartoněm od 18:30 hodin v 1. patře 
knihovny. Poutavé povídání a procházka Or-
lickými horami prostřednictvím autorových 
fotografií, doplněné historickými obrázky, 
jak to v  daném místě kdysi vypadalo. Podí-
váme se na známá, ale i méně známá místa, 
které Orlické hory skrývají. Vstupné dobro-
volné.

DUBÁNCI
Od konce ledna do března bude k  vidění 
výstava Dubánci, která pobaví děti i dospě-
lé. Výstavní soubor fotografií Petra Václavka 
představí ukázky ze tří dubánčích knížek: 
Dubánek a tajný vzkaz, Dubánek ve světě lidí 
a  Dubánčí šprýmy. První dvě napsala Klára 
Smolíková, autorem básniček v knize Dubán-
čí šprýmy je Martin Kinc.

REKORDNÍ ÚČAST MALÝCH ČTENÁŘŮ V PROJEKTU LOVCI PEREL, PŘIDEJTE SE TAKÉ
V roce 2022 se do projektu na podporu čtenářství zapojilo 72 dětí, které odevzdaly 888 vypl-
něných pracovních listů k vybraným knihám.
Od ledna 2023 začíná další ročník projektu Lovci perel. Jeho cílem je jednoduše a sro-
zumitelně vést malé čtenáře k  objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu 
a rozšiřování slovní zásoby. Hledejte na dětském oddělení knihy označené jako perlorodky. 
Knihovnice vám ke knize předají pro děti list s otázkami, který je dostupný také na webu pro-
jektu https://www.lovciperel.cz/.

JÓGOVÁNÍ V KNIHOVNĚ POKRAČUJE
Pojďte se pozitivně nastartovat do nového dne s Andreou Peterovou a její jógou a záro-
veň se setkávat v příjemném prostředí knihovny 1× týdně ve středu 8:00–9:00. Vstupné 
50 Kč/1 lekce. Jóga a meditace určená pro věkovou skupinu 60+. Cílem každé lekce je uká-
zat možnosti, jak zlepšit kvalitu života a získat pohybové, dechové a meditační návyky, které 
pomohou posílit imunitní systém, zpomalí proces stárnutí, sníží možnosti úzkosti a deprese, 
zvýší vitalitu a podpoří zdravý životní styl. Cvičení se koná na oddělení Teenspace v přízemí, 
deku a podložku s sebou.

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).

ROZŠIŘUJEME SLUŽBY KNIHOVNY O VÝDEJNÍ BOX
Před budovou knihovny na adrese Smetanova 173 najdou čtenáři nově výdejní box, 
ze kterého si mohou vyzvedávat rezervace i mimo provozní dobu knihovny. Služba je 
určena všem, kteří z  různých důvodů nemohou nebo nechtějí vyzvedávat své objednávky 
přímo v knihovně. Pokud odcházíte od lékaře s chřipkou nebo chodíte pozdě večer venčit 
svého psa, může vaše objednávka počkat v boxu. Vyzvednete si ji, kdy se to bude hodit vám 
a nemusíte přitom nikoho dalšího potkat.
Možnost vyzvednutí ve výdejním boxu lze zvolit přes čtenářské konto pro knihy, časopi-
sy, audioknihy, deskové hry i zážitkové batůžky. Rozměry schránek jsme navrhli tak, aby je 
bylo možné využít pro většinu toho, co si u nás můžete půjčit. Jen několik málo předmětů 
z knihovny věcí je natolik velkých, že je box nepojme.
Objednávky přijímáme a vyřizujeme také telefonicky či e-mailem, ale pouze v provozní době 
knihovny. Jakmile objednávku připravíme, obdržíte SMS zprávu a e-mail s kódem pro vyzved-
nutí zásilky.
Výdejní box nyní funguje ve zkušebním provozu, ve kterém zjišťujeme zájem o službu a pra-
cujeme na lepší interakci s knihovním systémem Koha a katalogem. Sledujte naše webové 
stránky www.moderniknihovna.cz, kde se dozvíte aktuální informace. Uvítáme i vaše návrhy 
k vylepšení této služby.
Pro vracení knih mimo provozní dobu knihovny používejte i nadále bibliobox. Pokud si chce-
te vybírat přímo z regálů nebo si nechat doporučit četbu osobně, jsme tu pro vás ve všední 
dny od 8 do 18 a v sobotu do 11 hodin.

VYZKOUŠEJTE 
VÝDEJNÍ BOX 

KNIHOVNY
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 
8–18 hodin.
1. ledna 2023 zavřeno

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů. Seminář probíhá první úterý v  měsíci. 
Setkání v  úterý 3.  ledna  2023 od 17  hodin, 
tentokrát na téma Zkratky a značky. Lektor: 
Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ O ŽELEZNICI
Je určen zájemcům o  železniční techniku 
a historii. Seminář probíhá třetí úterý v mě-
síci. Setkání se uskuteční v  úterý 17.  led-
na 2023 od 17 hodin, tentokrát na téma Švý-
carské železnice. 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 
31.  ledna  2023 od 17  hodin, tentokrát na 
téma Sadová ulice. Lektor: Martin Šebela.

KROUŽEK PRO DĚTI
Muzejní kroužek Po stopách pračlověka 
probíhá každé úterý od 15 hodin. Vhodný 
pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ, registrace není 
nutná. Setkání se uskuteční v  těchto termí-
nech:
3.  ledna 2023 na téma Keramika I – vyrábí-
me první nádobí
10. ledna 2023 na téma Keramika II – a zase 
ty Venuše…
17.  ledna  2023 na téma Kouzla přírody, 
aneb pleteme a tvoříme z přírodních ma-
teriálů
24.  ledna  2023 na téma Od nitky k  látce  – 
jak se vyrábělo první oblečení
31.  ledna  2023 na téma Hromnice, aneb 
proč je o hodinu více?
Lektor: Mgr. Lucie Maršálková.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ
Ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 17 hodin.
Neobyčejná herna s ilustracemi Venduly He-
gerové nabídne dětem ke hraní loutkové di-
vadlo, obchůdek, hudební koutek a spoustu 
dalšího.
Vhodné pro školky, 1. stupeň základních škol 
i rodiny s dětmi.
Do neděle 19. března 2023.

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

KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ…
Natož pak začátek nového roku. Zejména s ohledem na skutečnost, jak bujaře byl poslední 
den toho předešlého slaven. Lze předpokládat, že čím veseleji se jeden loučil se starým, tím 
náročněji se bude rovnat s prvními dny toho roku nového. Za všechno se zkrátka platí.
Zatímco my dnes hledíme s počátkem nového roku dostat do použitelného stavu své obvyk-
le přemírou potravy i nápojů a také nedostatkem pohybu bolavé hlavy a decimovaná těla, 
měli to naši předkové mnohem, mnohem náročnější. Hned zkraje roku na ně čekala spousta 
úkolů. Museli se postarat, aby se celý vydařil a co možná v něm moc nestrádali. Leden jim 
prostě přinášel mnoho povinností.
Hned na Nový rok bylo třeba podarovat koledou kominíky a zpěváky z kůru, kteří zpěvem 
i slovem přáli obyvatelům příslušného navštíveného stavení zdraví, štěstí a dostatek. O Třech 
králích vstávala rodina hospodáře vůbec časně a její členové se museli vyběhnout ven vykou-
pat, to aby byli chráněni před prašivinou. Den před Třemi králi se v kostelích světila voda – její 
popíjení mělo být prevencí před zimniční nemocí, také se jí vykrápěly kouty domů, což prý 
odhánělo zlé duchy. Zároveň se dávala posvětit také sůl se „štangličkou“ křídy a síry. Obojího 
se během roku užívalo k léčení lidí i dobytka, svěcené křídy pak i k vylepšování mléka.
Už od Božího hodu – až do Tří králů – pozoroval hospodář povětrnostní podmínky a pečlivě 
je zaznamenával. Podle toho, který den jak foukalo, se usuzovalo, jaký bude příslušný měsíc 
roku co do počasí.
Ve svátek Tří králů pak bylo opět potřeba podělovat koledou potřebné, tentokrát přicházel 
kantor s chlapci. Byv obdarován, provoněl dům okuřovadlem pro zdraví jeho obyvatel a pro 
jejich štěstí napsal na veřeje vstupních dveří letopočet i písmena K + M + B. Drobné pamlsky 
dostávali i hoši – koledníci.
Nový rok znamená někdy nový začátek, jindy pokračování. Někdy byl a je vítaný, jindy zatra-
covaný, ještě jindy vnímaný lhostejně. Ať už to čtenář těchto řádků má jakkoliv, přeji mu, ať 
je pro něj rok 2023 dobrý po všech stránkách, ať v jeho průběhu zůstává zdravý, svěží a při 
dobré mysli bez ohledu na to, jestli se na Tři krále otužoval, nebo ne.

Ludmila Kesselgruberová, Městské muzeum Česká Třebová
S použitím rukopisu Český východ Jana Tykače

V ROCE 2023 VÁS MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ 
POZVE NA TYTO VÝSTAVY A AKCE
Výstavy:

19. ledna (vernisáž) – 19. března 2023

ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ
Neobyčejná herna s ilustracemi Venduly He-
gerové nabídne dětem celou řadu aktivit.

6. dubna (vernisáž) – 4. června 2023

ACH, TY ŽENY
Výstava o ženách (nejen) pro ženy pořádaná 
ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným 
muzeem v Kladně.

15. června (vernisáž) – 3. září 2023

STOPA
Staňte se detektivem a vyřešte zločin na pu-
tovní výstavě Mendelova muzea Masarykovy 
univerzity!

21. září (vernisáž) – 12. listopadu 2023

NA HOUBY!
Výstava o houbách, samozřejmě s houbami 
na mnoho různých způsobů.

3. prosince (vernisáž) – 31. prosince 2023

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava betlémů z  muzejních i  soukromých 
sbírek doplněná dílnami (nejen) pro děti.

Akce:

27. května 2023

MUZEJNÍ NOC V CHALOUPCE 
MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

16. června 2023

OSLAVY 150. VÝROČÍ 
NAROZENÍ MAXE ŠVABINSKÉHO
Přednášky, divadelní instalace, neformální 
setkání u Chaloupky Maxe Švabinského.

Změna vyhrazena!
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„U MINKUSOVA KŘÍŽE“
Od Zámostí vede úzká cesta s lavičkou smě-
řující k  ulici Na Slunečné. Tuto pěšinu vyu-
žíváme k  vycházkám do zahrádek nebo na 
hřbitov. V  horní části této cesty míjíme dva 
vzrostlé listnaté stromy. V těchto místech se 
v minulosti říkalo „U Minkusova kříže“. Stával 
zde totiž železný kříž s  Ukřižovaným, umís-
těný v  kamenném podstavci, ohraničený 
nízkým plaňkovým plotem. Kolem již tehdy 
rostlo několik statných listnáčů. Název měl 
kříž podle rolnické rodiny Dittrichovy ze stat-
ku čp. 240 v Lidické ulici. Majitel statku Dit-
trich byl totiž přezdíván „Minkus“. A jelikož se 
v sousedství kříže rozprostíraly pole a louky, 
náležející právě této rodině byl Kříž „Minku-
sův“. A dost možná, že na jejich pozemku též 
stával.
Tento kříž je zachycen na dvou místních po-
hlednicích, představujících pohled na Třebo-
vou, pocházejících z doby před rokem 1913, 
neboť je na nich vyobrazen kostel sv. Jakuba 
se starou věžní bání, která byla právě toho-
to roku vyměněna za vyšší, současnou. Po-
slední obyvatelkou statku čp. 240 byla paní 
Josefa Kučková, rozená Dittrichová. Z  její 
pozůstalosti, která byla při prodeji domu dě-
dici zlikvidována, se dochovalo několik kusů 
fotografií, které měla na zadní straně vzorně 
popsané. Mezi nimi nalezneme i jednu z po-
hlednic, na níž je kříž částečně zachycen, 
ukrytý mezi stromy. Na zadní straně je rukou 

někdejší majitelky uveden zajímavý text, kte-
rý zde zveřejňujeme: „Toto jest fotografováno 
tak před rokem 1906 neb už měl tatínek vše 
darem (asi myšlen statek čp. 240 – pozn. aut.) 
a 1907 mě bylo 10 let kulový blesk uhodil do 
Kaškového smrku (stromu, rostoucímu na 
pozemku sousedů Kaškových  – pozn. aut.) 
a nadělal z kmene jak prst silné třísky dlouhé 
jak byl dlouhý kmen. A zde ještě smrk stojí.“
Kdy byl kříž odstraněn, vzhledem k  absenci 
pamětníků, nebylo v  ústním podání zazna-

menáno. Zajímavou informaci o  jeho konci 
uvádí místní farní kronika: „Na mezi u  pole 
pí Dittrichové, asi uprostřed mezi hřbitovem 
novým a  starým, stál železný kříž s  kamen-
ným podstavcem. Kříž tento byl roku 1921 
větrem, či spíše zločinnou rukou shozen 
a rozbit.“
Až půjdete někdy na hřbitov, zastavte se zde 
a  chvíli postůjte! I  po více než stu letech je 
z těchto míst krásný výhled na naše město.

Martin Šebela

DOMOV PRO SENIORY
OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
7. 11. Turnaj ve skládání puzzle
Kdo si chtěl potrápit mozkové závity, dorazil 
v pondělí 7. 11. na turnaj ve skládání puzzle. 
Skládala se celkem tři velká pěnová puzzle 
s  motivem „mapa světa“, „mořský život“ 
a „motýli“. Čas příjemně ubíhal a  na stolech 
se začaly rýsovat složené části obrázků, které 
do sebe postupně víc a víc zapadaly. A jako 
každý správný turnaj, i tento měl svoji odmě-
nu, ale nejen pro vítěze – pro každého účast-
níka byl připraven perník ke kávě. Děkujeme 
za účast a přejeme dobrou chuť!

11. 11. Výlet do divadla
S  uživateli Domova jsme zhlédli jednu z  di-
vadelních her v rámci Přehlídky seniorských 
divadel v Malé scéně. Naším cílem bylo ten-
tokrát vystoupení Pardubického divadla Exil, 
Nicolas Bedos  – Do zdi. Opět jsme využili 
vlastní dopravu – vozidlo pečovatelské služ-
by. Díky této spolupráci se nám daří zajistit 
uživatelům pestrou nabídku výletů mimo 
Domov. Děkujeme řidičce Monice Skalové za 
spolehlivou a bezpečnou jízdu.
Zaměstnanci Kulturního centra už na náš pří-
jezd čekali, pomohli seniorům usadit se, od-
ložit kabáty do šatny a zaparkovat chodítka 
a vozíky. Díky plně bezbariérovému přístupu 
jsme mohli seniorům zajistit i tento kulturní 
zážitek. Můžeme tedy Malou scénu doporu-
čit každému, kdo váhá, nebo se obává kvůli 
zdravotnímu znevýhodnění. Děkujeme a ur-
čitě jsme tu nebyli naposledy.

16. 11.
Výstava fotografií – Co nám dal rok 2022
Pro uživatele jsme připravili výstavu fotogra-
fií ze všech kulturních akcí a skupinových ak-
tivit, které v Domově proběhly v  roce 2022. 
Výstava byla volně přístupná pro všechny 
uživatele i jejich návštěvy, každý si mohl přijít 
zavzpomínat.

21. 11. Jabkancové Šlapeto
I v Domově pro seniory se letos slavila Jab-
kancová pouť. Tradičně přišli zahrát pánové 
Skalický a  Zoubek a  Jabkancové Šlapeto. 
Celý Domov příjemně provoněla sladká vůně 
jabkanců.

25. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Na pátek před první adventní nedělí jsme 
připravili pro uživatele rozsvícení vánočního 
stromku. Se skleničkou punče jsme se spo-
lečně se seniory sešli v  kapli a  při poslechu 
vánočních melodií v  podání žáků Základní 
umělecké školy jsme se naladili na přicházejí-
cí období adventu.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě hudeb-
ního vystoupení podíleli, žákům ZUŠ, pěvec-
kému sboru Kajetánek a paní učitelce Miladě 
Hamplové za spolupráci při organizaci této 
akce.

29. 11. Keramika s DDM
Na předvánoční keramické dílně, kterou si 
pro seniory nachystaly děti z  keramického 
kroužku v DDM, si uživatelé mohli vyrobit ry-
bičku z  hlíny. Po vypálení, které by se mělo 
stihnout ještě do Vánoc, bude mít každý se-
nior pěknou vánoční dekoraci, anebo ji může 
darovat svým blízkým nebo přátelům.
Děkujeme dětem z  keramického kroužku 
DDM a jejich vedoucí Ivetě Muttlové. Těšíme 
se na další spolupráci v příštím roce.

Milé překvapení
Ráda bych poděkovala ještě jednomu člově-
ku – paní Evě. Při Mikulášské nadílce (o které 
napíšu více v příštím čísle zpravodaje) zača-
la recitovat básničku. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, kdyby ta básnička nebyla složená 
přímo pro nás. Pracovala na ní celé dopoled-
ne. Když ji začala odříkávat, a my začali chá-
pat, neměli jsme daleko k dojetí. Dovolím si ji 
zde zveřejnit:
U nás v důchoďáku
Teď již žiju v důchoďáku, nemám myšky na ma-
jáku.
Pokoj jako v hotelu, pro babičku, pro dědu.
Máme bingo, hudbu, cvičení, není důvod 
k nudění.
Kdo jste doma sám, dejte žádost k nám!

Paní Evo, těší nás, že jste v Domově spokoje-
ná. Děkujeme.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Sociální služby Česká Třebová
ssct.cz
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DRUHÁ TRÁVA A BENDL PŘISPĚLI SPOLEČNÝMI SILAMI 
K PARÁDNÍ ATMOSFÉŘE VEČERA
Malým ohlédnutím za Prvním Pohodovým Pátkem popáté si připomeňme kulturní vystoupe-
ní, které diváckým zájmem zcela předčilo všechna očekávání.
Když v říjnu 2017 uvedl Zdeněk Neterda v život první verzi hudebně zábavného pořadu v sálu 
restaurace Na Horách, málokdo tušil, že se Pohodový pátek stane neodmyslitelnou tradicí 
v kulturním kalendáři města. Po odmlce, způsobené pandemií koronaviru, se Třebováci opět 
dočkali. Ve spolupráci s Kulturním centrem pozval tentokrát autor programu své hosty do 
velkého sálu a připravil pro diváky několik překvapení. Přestože původní termín musel být 
z důvodu nemoci přesunut z října na 17. listopad, prodané vstupenky se nevracely, protože 
program 5. ročníku „Pohodového pátku“ byl příslibem nevšedního zážitku.
Hlavním aktérem vystoupení byl Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva a hostem večera Ivo 
Viktorin Trio. Tak trochu riskantním, přesto geniálním nápadem Zdeňka Neterdy bylo spojit 
vystoupení této české bluegrassové skupiny se smíšeným pěveckým sborem Bendl. Vystou-
pení profesionálních hudebníků a zpěváků s úspěšným českotřebovským smíšeným sborem 
bylo milým překvapením a přineslo všem přítomným nevšední zážitek. Pod vedením sbor-
mistra Mgr. Josefa Menšíka zazněl profesionálně provedený přednes písně „Kam složíš hlavu“ 
z alba Roberta Křesťana a Druhé trávy „Díl první“. Ve více jak třicetileté historii skupiny to byla 
nejen premiéra, ale i velmi příjemná a vítaná změna.
Dalším zpestřením večera byl křest nového alba Druhé trávy „Díl druhý“, kterého se ujali Ro-
bert Křesťan, zakladatel folkové skupiny AG flek Ivo Viktorin a sbormistr Josef Menšík. Více 
jak dvouhodinový program, ve kterém zazněly i skladby z nového repertoáru, byl zakončen 
velkou autogramiádou z tvorby Druhé trávy s možností zakoupení čerstvě pokřtěného alba. 
Velké poděkování patří všem protagonistům za příjemně prožitý večer a zejména Zdeňkovi 
Neterdovi za to, že našel chuť a odvahu tuto parádní akci opět zorganizovat.

Milan Michalski
TEČKA ZA „PPP 2022 – POHODOVÉM PÁTKU POPÁTÉ“
Ve čtvrtek 17. 11. se uskutečnil v KC Česká Třebová již pátý ročník „Pohodového pátku“. Velmi 
děkuji všem, kteří se podíleli na programu nebo mi s akcí pomohli. Jsou to: paní Mgr. Jana 
Voleská, pan Mgr. Josef Menšík, pan David Lukáš + pěvecký sbor „Bendl“, pan Mgr. Milan Mi-
chalski, pan Vlastík Dlouhý a paní Iveta Venclová. Velké poděkování a respekt patří p. Robertu 
Křesťanovi a sk. „Druhá tráva“ za umožnění společného vystoupení s pěveckým sborem „Ben-
dl“. Divákům děkuji za příjemnou atmosféru a ocenění výkonů všech účinkujících.

Zdeněk Neterda

JABKANCOVÁ POUŤ 2022
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli podívat na tradiční listopadovou Jabkan-
covou pouť a „vystát“ si fronty na jabkance. Počasí nám přálo a jabkance byly opět povedené. 
Naše díky patří také sponzorům, vedení města Česká Třebová a Pardubického kraje za jejich 
podporu, a především těm, kteří se podíleli na programu pouti, výrobě jabkanců a firmě Eko-
Bi za bezchybný úklid před i po Jabkancové pouti.
Děkujeme a těšíme se na 62. ročník Jabkancové pouti, který se bude konat 18. 11. 2023!
Za Spolek od sv. Kateřiny

Jitka Hanzlíčková, http://spoleksvk.8u.cz

MILOVNÍKŮM PŘÍRODY A HISTORIE 
PŘIBYLA NOVÁ REGIONÁLNÍ PUBLIKACE
Ve čtvrtek 8.  prosince proběhla v  komorní 
atmosféře vstupní haly českotřebovského 
muzea malá slavnost  – křest nové knížky 
Petra Vomáčky. V úvodním slovu představila 
Mgr.  Jitka Peková autora publikace, kterou 
pod názvem Studánky, léčivé prameny, hal-
týře a jiné vodní zdroje na východě Pardubic-
kého kraje, vydalo Městské muzeum Česká 
Třebová.
Petr Vomáčka se ve své knížce vyznává ze 
svého vztahu k  přírodě i  ze snahy zachytit 
fotoaparátem zajímavá místa, včetně růz-
ných druhů vodních zdrojů. Za více jak 9 let 
usilovné práce se mu podařilo zaregistrovat 
a pojmenovat přes 1500 takových míst a čas-
to i přispět k jejich novému, oficiálnímu po-
jmenování.
Knížka, která je obsahově rozdělena do osmi 
kapitol, zachycuje 69 nejzajímavějších vod-
ních zdrojů v okresu Ústí nad Orlicí a Svitavy. 
Kromě vlastního textu je doplněna GR kódy 
lokalit i bohatým fotografickým materiálem. 
Práce Petra Vomáčky je důkazem, jak z ama-
térského nadšení může vzniknout dílko, 
jehož obsah může být cenným podkladem 
pro další odborné studium těchto lokalit. Pu-
blikace, kterou lze zakoupit v recepci muzea, 
jistě potěší ty, kteří se rádi toulají volnou pří-
rodou.

Milan Michalski

http://spoleksvk.8u.cz
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„Posílám pozdrav těm, 
co mě měli rádi.“
Dne 11. ledna 2023 
to budou 3 roky, co 
nejsem mezi Vámi.
Já, Ivan Kadlec.
Nezapomenu, Jarmila

Dne 5. prosince 2022 
uplynulo 8 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Ladislav Pasčák.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 25. ledna 2023 
uplyne 3. smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
paní Božena Najma-
nová.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 12. ledna 2023 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil pan 
Ing. Jan Peringer.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 25. 1. 2023 uplyne 
1. rok, kdy nás opustila 
paní Alena  
Dastychová.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenu s námi.
S láskou vzpomíná 
maminka, manžel 
a dcery s rodinami.

Dne 25. ledna 2023 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Věra Pernfussová.
S láskou v srdci 
vzpomíná celá rodina.
Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkujeme.

Dne 19. ledna 2023 
uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Karel Najer.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina

Dne 3. ledna 2023 uply-
ne 9 let, kdy nás navždy 
opustil pan Bohumil 
Ptáček.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 27. ledna 2023 
uplyne 17 let ode 
dne, kdy nás navždy 
opustil pan Miroslav 
Schneeweiss.
Vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti 
s rodinami.

Dne 14. ledna 2023 
uplyne 3. smutný rok  
od chvíle, kdy nás  
navždy opustila  
paní Věra Hájková,  
rozená Stránská.
S láskou vzpomínají 
manžel a dcery  
s rodinami.

Dne 21. ledna 2023 
uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás opustil pan 
Antonín Kovář.
Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou 
spolu s námi.
Vzpomíná manželka, 
syn s rodinou.

Před 10 lety odešel pan 
Jaroslav Štancl.
1. 1. 2023 by se dožil 
82 let.
Vzpomeňte s námi na 
jeho veselou povahu.
S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 31. ledna 2023 
uplynou 3 roky od úmrtí 
pana Ing. Jiřího Vencla.
Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.
Hana Venclová,  
manželka,  
Jiří Vencl, syn s rodinou.

Dne 3. ledna 2023 
uplyne 1. rok, kdy nás 
navždy opustil  
pan Miloslav Dražan 
(Kelim).
S láskou vzpomíná 
rodina.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Dne 4. 12. 2022 uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil pan Ing. Jiří Doleček.
Dne 21. 2. 2023 uplyne 10 let, kdy nás 
opustila paní Hana Dolečková.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 24. 11. 2022 uplynulo 5 let, kdy nás 
opustil pan Luboš Hubálek.
Dne 22. 12. 2022 uplynul 1. rok, kdy nás 
opustila paní Zdena Hubálková.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 30. ledna 2023 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Stanislava Kulhavá.
Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 26. ledna 2023 
uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Jaroslav Hubený.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Vzpomínají synové 
s rodinami.

„Posílám pozdrav Těm, 
co mě měli rádi.“
Dne 7. ledna 2023 to 
bude 10 let, co nejsem 
mezi Vámi.
Já, Jaroslav Herynek.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 1. 1. 2023 uplyne 
již 20 let ode dne, kdy 
zemřel pan František 
Zoubele.
Děkujeme všem, kteří 
spolu s námi na něho 
v dobrém vzpomínají.
S láskou vzpomíná 
rodina.
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Dne 19. ledna uplyne 
7 let, kdy nás opustil náš 
drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan Karel 
Martinec.
S vděčností a láskou 
vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 26. ledna 2023 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Věroslava Pecková.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Uplynuly 2 roky od 
odchodu skvělého 
a zábavného člověka 
Heřmana Gablera.
Pozdrav do nebe posílá 
manželka Irena a Gábi-
na a Laura s rodinou.
Vzpomeňte, přátelé.

Dne 27. ledna 2023 
uplyne 13 let, kdy nás 
opustila paní Marie 
Chadimová.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.
Vzpomíná: Marie 
Kratochvílová, dcera 
s rodinou

Dne 18. ledna 2023 
uplyne 3. rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Vlasta Vondrová.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 13. ledna 2023 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Mgr. Eva Šimková.
Kdo jste ji znali,  
věnujte jí s námi  
tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 27. ledna 2023 
uplyne sedmý smutný 
rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 
Miroslav Zoubele.
Děkujeme všem,  
kteří si spolu s námi 
vzpomenou.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. 1. 2023 uplyne 
6 let od úmrtí pana 
Jiřího Typla.
S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a syn 
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Dne 8. ledna 2023 uply-
ne 5 let od úmrtí paní 
Zdeňky Kovářové.
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.
Vzpomínají Zdenka, 
dcera, a Milan, syn 
s rodinou

Před dvěma lety odešel 
Václav Horák.
Pozdrav do nebe posílá 
manželka Vlasta a Gábi-
na a Michal s rodinami.
Vzpomeňte, kdo jste ho 
měli rádi.

Dne 26. 1. 2023 uplynou 
2 smutné roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Jan Zubrický.
S láskou vzpomíná 
manželka Mirka  
a dcery s rodinami.

Dne 17. 1. 2023 uplyne 
1. rok od úmrtí pana 
RNDr. Vlastimila Hýbla.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.
Vzpomínají manželka, 
dcera, vnuk a ostatní 
příbuzní.

Dne 26. prosince 2022 
uplynulo 11 let, kdy nás 
navždy opustila paní 
Miloslava Matějková.
S láskou vzpomíná 
manžel a dcera  
s rodinou.

Dne 14. ledna 2023 
uplynou 4 roky, kdy 
nás navždy opustil pan 
Karel Köhler.
Děkujeme všem,  
kteří mu společně 
s námi věnují tichou 
vzpomínku.
Vzpomíná rodina.

Dne 25. 1. 2023 uplyne 2. rok, kdy nás 
opustila paní Anna Tajstrová.
Dne 24. 12. 2022 uplynul 1. rok, kdy nás 
opustil pan Jiří Tajstra.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 23. 11. 2022 uplynulo 15 let, kdy nás 
opustila paní Helena Zubrická a 11. 1. 2023 
uplyne 26 let, kdy nás opustil pan Vasil 
Zubrický.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 23. 1. 2023 uplynou 3 roky, kdy nás 
opustil pan Jiří Něměc.
Dne 24. 4. 2023 uplyne 5 let, kdy nás opusti-
la paní Věra Němcová.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 16. 1. 2023 uplyne 7 let, kdy nás opusti-
la paní Jaroslava Rolčíková.
Dne 8. 2. 2023 uplyne 13 let, kdy nás opustil 
pan Jaroslav Rolčík.
S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány 
na základě objednávky u Pohřební služby 
městské společnosti Eko Bi, s. r. o. sídlící 
na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Cena za otištění jedné vzpomínky je 200 Kč.
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ÚMRTÍ
Věra Hrdličková, 76 let, Česká Třebová
Alena Filipovová, 92 let, Česká Třebová
Zdeněk Dejdar, 42 let, Česká Třebová
Jena Řezníčková, 76 let, Česká Třebová
PhDr. Ladislav Hartman, 92 let, Česká Třebová
Jiřina Mikulová, 67 let, Česká Třebová
Anna Kyselá, 85 let, Svitavy
Jarmila Halbrštátová, 52 let, Třebovice
Jan Knápek, 82 let, Česká Třebová
Jana Paseková, 93 let, Česká Třebová
Zdeňka Bubeníčková, 78 let, Pazouška
Libor Kabrhel, 66 let, Česká Třebová
Hana Konečná, 62 let, Česká Třebová
Vlasta Tisoňová. 73 let, Česká Třebová
Jana Navrátilová, 72 let, Česká Třebová
Ing. Václav Sojka, 90 let, Česká Třebová

Vzpomínáme.

ZEMŘELA PANÍ JANA PASEKOVÁ, UČITELKA HRY NA KLAVÍR
V  požehnaném věku 93  let zemřela paní 
Jana Paseková, nejstarší učitelka hud-
by v našem městě a  jistě i  regionu. Velmi 
oblíbená, vychovala k  hudbě stovky svých 
žáků. Měl jsem čest patřit mezi ně. Paní Jana 
Paseková mě učila hru na klavír v padesátých 
letech tak, abych se „probojoval“ do Základní 
hudební školy, která měla tehdy velmi ome-
zenou kapacitu. A  tak se např. hře na klavír 
vyučovalo také v  kurzech Osvětové besedy. 
Výuka probíhala v učebnách škol po odpole-
dním vyučování a učili zde učitelé z hudebky. 
Pamatuji si ji jako velmi trpělivou a chápající, 
neuměla se snad pořádně rozčílit. Ale naučila 
mě tak, že si mě pak následně převzal do tří-
dy František Kajetán Zedínek…
S  Janou Pasekovou jsem se pak měli mož-
nost setkat po letech znovu např. ve výboru 
rodičovského sdružení zdejší LŠU, kde jsem 
se seznámil také s jejím manželem. Výuka hry 
na klavír byla jejím celoživotním údělem. Na 
českotřebovské hudební škole působila od 
roku 1950 až do roku 1994. Učitelské povolá-
ní, které si zvolila, měla velmi ráda, byla svě-
domitou a obětavou učitelkou, u žáků velmi 
oblíbenou. Kromě výchovné práce ochotně 
doprovázela na klavír žáky svých kolegů, 
učitelů smyčcového a  dechového odděle-
ní na akcích školy, soutěžích i na veřejnosti. 
Byla členkou hudebních souborů, na klavír 
doprovázela např. pěvecký sbor Bendl nebo 
také dříve exitující Komorní sdružení čes-
kotřebovských učitelek.
Společně s  manželem vychovala tři dcery, 
které vedla k  lásce hudbě a k umění vůbec. 
Ludmila a  Hana se věnovaly hře na klavír, 
Jana hře na housle ve třídě p.  uč. Vaníčka. 
Po zdejší LŠU absolvovala i  brněnskou kon-
zervatoř, působila na ZUŠ v Týništi nad Orlicí 
a nyní hraje např. v komorním orchestru bý-
valých žáků ZUŠ.
Ani po odchodu do důchodu neustala Jana 
Paseková v pedagogické činnosti, působila 
např. v  Letohradě, jako lektorka hudebních 
kurzů v Domě dětí Kamarád v České Třebo-
vé. Dlouhá léta navštěvovala koncerty a jiné 
hudební akce, fandila všemu, co obohacuje 
českotřebovský kulturní život. Do posledka 
navštěvovala koncerty i výstavy v Městském 
muzeu. Covidové období četnost těchto akcí 
ovšem snížilo. V  roce 2019 jsme ji zastih-
li na koncertu v  Malé scéně uspořádaném 
k 85. narozeninám Jindřišky Vaníčkové, Jose-

fa Petráka, a  především k  devadesátce Jany 
Pasekové. Ráda si zavzpomínala na léta své-
ho působení na zdejší hudební škole, na své 
kolegy i žáky, kterých učila za 44 let opravdu 
dlouhou řadu. Řada z nich absolvovala mimo 
základní i  druhý cyklus ZUŠ nebo se věno-
vala hudbě i  na dalším studiu. Vzpomínám 
např. na M. Hamplovou (konzervatoř Brno, 
korepetitorku Janáčkova divadla), nebo 
J. Hájkovou-Duškovou, učitelku ZŠ, a  řadu 
dalších.
Abychom nepsali jen o hudbě, Jana Paseková 
(rozená Umová) byla také velkou patriotkou 
našeho města. Život ve městě jí nikdy nebyl 
lhostejný. Měla to štěstí, že celý svůj dlouhý 
život od narození prožila v jediném domě na 
Tyršově náměstí, i ve vysokém věku si doká-
zala zajistit potřebné věci a nákupy v blízkém 
Diskontu. Prakticky spokojená oslavila letos 
v závěru září své 93. narozeniny. Teprve po-
tom začalo zdraví nejdříve haprovat a  pak 
i  stávkovat. Článek, který píšu, by neměl 
být smutný, měl by být malým ohlédnutím 
za životem, naplněným hudbou a  tvořivým 
muzicírováním. Všechny tři dcery se věnova-
ly hudbě a všechny se měly navzájem rády, 
celá velká rodina, kterou měla Jana Paseková 
tak ráda, byla plná optimismu, dobré nálady. 
Na paní učitelku Janu Pasekovou budu celý 
život vzpomínat s láskou. Čest její památce!

Milan Mikolecký

Dne 28. 1. 2023 uplyne 
rok od úmrtí našeho 
milovaného syna, bratra 
a vnuka Jana 
Mühlhansla.
S láskou vzpomínáme 
a děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi.

VZPOMÍNKA  
NA GUSTAVA OPLUSTILA
V pátek 21. října 2022 zemřel v požehnaném 
věku 96 let český televizní a rozhlasový dra-
maturg, scénárista a  režisér Gustav Oplustil. 
Jeho jméno nalezneme u mnoha dnes již kla-
sických pořadů televizní zábavy.
Jelikož jsem měl možnost se s panem Oplus-
tilem osobně setkat, dovolte mi malou 
vzpomínku. Dne 22.  září  2010 jsem na XXV. 
setkání autorů literatury faktu v obřadní síni 
letohradského zámku, v  rámci ocenění mé 
publikace „Ze starého Trávníka“, vydané za 
podpory Města Česká Třebová v  roce 2009, 
převzal diplom regionální Prémie Miroslava 
Ivanova za rok 2009, kterou udílí Klub auto-
rů literatury faktu a  Správa odkazu Egona 
Ervína Kische při Obci spisovatelů v  Praze. 
Současně se mnou zde byly oceněny knihy 
řady dalších autorů. Mezi třemi desítkami 
oceněných bylo možno spatřit známé osob-
nosti mediální sféry, např. novináře a  publi-
cistu Josefa Klímu, dceru armádního gene-
rála a bývalého prezidenta Ludvíka Svobody, 
prof. Ing. Zoe Klusákovou-Svobodovou, CSc., 
a  další. Mezi oceněnými byl právě také Gu-
stav Oplustil. Během slavnostního večera 
jsme seděli dokonce vedle sebe, v první řadě 
zúčastněných. Po skončení oficielní části 
jsme setrvali v družném rozhovoru, kdy jsem 
se pochvalně vyjádřil o  tehdy již klasických 
pořadech televizní zábavy, které se mi velice 
líbí a  dodnes si jejich opakování na televiz-
ní obrazovce nenechám ujít. Gustav Oplus-
til mi tehdy poskytl autogram s věnováním: 
„Martinovi srdečně s přáním mnoha úspěchů 

a vždy dobré pohody…“ Došlo též na společ-
né vyfotografování. Objektiv mého fotoapa-
rátu zde zachytil Gustava Oplustila i v dalších 
okamžicích, a  tak jsme se dohodli, že mu 
snímky zašlu e-mailem. Jak jsem slíbil, tak se 
také stalo! Přijetí e-mailu s fotografiemi pan 
Oplustil potvrdil svojí zprávou: „Milý pane Še-
belo, moc Vás zdravím a děkuji za fotografie 
z našeho setkání v Letohradě. Přiblížilo mi to 
opět příjemné chvilky, které jsme tam spo-
lečně prožili. Musím říct, že se mi tam moc 
líbilo, a pokud zdraví dovolí, docela rád bych 
si to za rok zopakoval. Hodně zdaru přeje Gu-
stav Oplustil.“ Řadu let poté jsme si s panem 

Oplustilem posílali vánoční a novoroční přá-
ní a možnosti být v pravidelném písemném 
kontaktu s touto osobností českého kulturní-
ho života jsem si vždy velice vážil.
Tvorba Gustava Oplustila byla náležitě oce-
něna. V  roce 2002 byl uveden do pomyslné 
Dvorany televizní slávy Týtý. V  den státního 
svátku 28.  října  2022 získal Gustav Oplustil 
od prezidenta republiky Miloše Zemana stát-
ní vyznamenání Za zásluhy o  stát v  oblasti 
umění a  kultury (in memoriam). Čest jeho 
památce!

Martin Šebela
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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 LEDEN

MÍT PRO CO ŽÍT
Lékař zklamaně odchází z nemocničního po-
koje. Pacientův stav nejeví známky zlepšení. 
Již více než týden ten muž jen leží na lůžku 
a nespolupracuje, jako by již nechtěl žít.
Den na to je lékař opět v  pokoji, tentokrát 
s  údivem ve tváři. Pacientovy hodnoty se 
srovnaly a  dědeček sedí na posteli opřený 
o polštáře a do tváře se mu vrátila barva. „Co-
pak se to s vámi stalo?“ otázal se lékař. „Ještě 
včera jste byl na umření a  dnes byste mohl 
rozdávat radost.“ Muž se usmál a řekl: „Máte 
pravdu. Něco se opravdu stalo. Včera se za 
mnou zastavil vnuk a  řekl mi, že potřebuje, 
abych se vrátil domů. Že potřebuje opravit 
rozbité kolo.“
V každém z nás je přítomná touha pro něko-
ho žít a domov máme tam, kde na nás někdo 
čeká.

Miloš Kolovratník, 
Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová

INZERCE / ORGANIZACE / LEDEN 2023

INZERCE

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY MINERALOGICKÉHO KLUBU V ROCE 2023
Přednášky se konají vždy ve středu v 17 hodin v přírodovědné pracovně ZŠ Habrma-
nova
18. leden: RNDr. Radek Hanus, Ph.D. – Poklad z období stěhování národů
15. únor: RNDr. Luděk Kráčmar – Podvody ve světě minerálů
15. březen: Mgr. Vladimír Socha – T.rex: fascinující poznatky ze života krále dravých veleještěrů
29. březen: Ing. Rostislav Staněk, M.A., DiS. – Povodím horního Nilu
12. duben: Mgr. Vladimír Hrazdil, Mgr. Jiří Toman, Ph.D. – Stříbro a zlato Vysočiny
24. květen: Aleš Mlejnek – Nové zkušenosti se sběrem minerálů
14. červen: Ing. Jiří Šafařík, CSc. – Historie a zánik těžby na rudním ložisku Měděnec
20. září: Mgr. Jan Richtr – Za mamuty a uhlím na Sibiř
11. říjen: Mgr. Hana Entová – Patagonie, tučňáci na ledovci
22. listopad: doc. Mgr. Jindřich Kynický – Z pokladnice Země
6. prosinec: Mgr. Milan Michalski – Určování nerostů a zkamenělin pro veřejnost

Mineralogický klub Česká Třebová

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2023

Po

8:30–12:00
12:00–15:30
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
Cvičení pro ženské zdraví

Út
8:30–12:00
12:00–15:30
17:00–18:30

KLUB Rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců
Volná herna*
Qigong / Čchikung energické cvičení pro všechny od 16 do 99 let

St
8:30–12:00
12:00–15:30
18:00–19:30

Setkávání rodičů s dětmi v herně, multismyslový prostor
Volná herna*
Amapola Dance Company, lektorka Eva Hüblová

Čt

8:30–12:00
12:00–15:30
16:00–17:30
17:30–19:00

Klub pro rodiče a miminka od 4 měsíců + laktační poradna
Volná herna*
Acroyoga pro páry i jednotlivce
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.

SWAPY NÁS BAVÍ!
Když jsme byli malí, babičky nám pletly svetry a maminky šily oblečení. Vzpomínám na to, 
jak maminka říkala, že na nás toho „v krámu“ bylo málo a tak pro mě i sestru šila. Vždycky 
samozřejmě dvakrát, abychom si nezáviděly :-) Oblečení jsme tak měli akorát a vydrželo nám 
dlouho.
Co se ale za těch posledních pár let stalo v módním průmyslu, je alarmující. Překypující sklady 
s miliony tzv. fast fashion oblečení, kterých je tolik, že nakonec nenajdou svého majitele, a tak 
končí ve velkých palírnách a na skládkách. Není to šokující? Stovky hodin marné lidské práce 
a plýtvání přírodními zdroji… je to vážně potřeba?
A proto jsme se i my – holky z Rosy – rozhodly, že učiníme v našem městě další krok k udrži-
telnější planetě a uspořádaly jsme náš první listopadový SWAP – přímou výměnu věcí, které 
v domácnosti nebo šatníku už nechcete, neupotřebíte, nebo vám dokonce překážejí. Pod-
mínkou je donést věci, které jsou stále funkční a s radostí byste je dali svým přátelům a rodině.
Swap ale není jen o sdílení věcí v tolik přesycené době, ale také o zpomalení, sdílení a se-
tkávání. Na našem prvním swapu jsme si tak s  příchozími užili pohodový den nad šálkem 
lahodné kávy :-)
Chcete se také zapojit a  pomoct tak vytvářet udržitelnější budoucnost pro nás všechny? 
Tak přijďte 11. 1. 2023 do rodinného centra Rosa v České Třebové na náš, tentokrát již druhý 
SWAP. Sledujte facebookové stránky RC Rosa. Těšíme se na setkání!
Za tým Rosy Vás srdečně zve

Nela Vavřínová

LEDEN V ROSE
2.–6. 1. 2023 ZAVŘENO z důvodu malová-
ní

9. 1. 2023 8:30 Otvíráme v novém roce, odpo-
ledne v 15:30 opět Keramický kroužek

SWAP aneb VÝMĚNA OBLEČENÍ 
A DALŠÍCH VĚCÍ
11. 1. 9:30–17:30

Amalthea – Triple P = program pozitivního 
rodičovství 
18. 1. 16:30–18:00
Setkání pro zájemce o  kurz. Program je pro 
účastníky zdarma. Drobné občerstvení zajiš-
těno. V případě potřeby a po předchozí do-
mluvě bude zajištěno hlídání dětí. Pokud se 
chcete přihlásit nebo dozvědět více o účasti 
v kurzu, tak nás kontaktujte telefonicky nebo 
e-mailem.
Mgr. Lenka Doubravová, DiS., tel: 731 319 047, 
email: lenka.doubravova@amalthea.cz
Bc. Václav Neruda, DiS., tel: 777 752 823

Nocování v Rose s překvapením
20.–21. 1. pátek 17:00 až sobota 15:00 
Pro děti od 4 let bez doprovodu, děti do 4 let 
s doprovodem jednoho z rodičů.
Připraveny budou různé hry a  tvořivé dílny. 
S  sebou karimatku, spacák, hygienu, oble-
čení na spaní, MAZLÍKA, může být i  kostým 
(není povinný). 
Přihlásit se můžete do 17. 1. 2023. Bližší infor-
mace na e-mailu rcrosact@seznam.cz
Cena 400 Kč (pro dalšího sourozence 360 Kč), 
dítko do 3 let + rodič = 450 Kč.
Sleva 10 % pro majitele rodinných pasů. 
V ceně je kromě mzdy pečujících osob, spo-
třebního materiálu a aktivit pro děti, také za-
hrnuta večeře, snídaně, oběd, ovoce a zeleni-
na a pitný režim po celou dobu.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zapsanému spolku Senioři České 
republiky místní organizace v České Třebové, 
jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a  jejím 
ochotným svěřenkyním a  svěřencům za za-
jištění 800 ks perníčků, které byly použity na 
vánoční výstavě pro zdobení dětmi z mateř-
ských a základních škol.
Také děkujeme ZŠ Habrmanova Česká Třebo-
vá za propůjčení kuchyně.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

4. CESTOVATELSKÝ VEČER
DDM Kamarád zve všechny zájemce o cesto-
vání na přednášku Transsibiřská magistrá-
la. Nejdelší železnice na světě vedoucí z ev-
ropské části Ruska k pobřeží Tichého oceánu. 
Ve vyprávění se návštěvníci seznámí s histo-
rií, přírodními a  technickými zajímavostmi 
této gigantické stavby. Přednáška se bude 
konat ve čtvrtek 19.  ledna 2023 v 17:00 ho-
din v  DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká 
Třebová. Vstupné: 40 Kč, s sebou – přezůvky. 
Uvádí Václav Turek z Lanškrouna.

MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI 
A RODIČE S DĚTMI
Zajímá vás muzikoterapie s  léčebnými hu-
debními nástroji? Přijďte i  s  dětmi v  pátek 
20. 1. 2023 v 15:30 hodin do DDM Kamarád. 
Seznámíte se s  bubny, gongy a  tibetskými 
mísami. S sebou: karimatku, deku, polštářek, 
přezůvky a pohodlné oblečení. Cena: 270 Kč. 
Přihlásit se je možné pouze elektronicky na 
ddmkamarad.eu (přihlašování na akce) do 
16. 1. 2023. Do 16. 1. je potřeba také uhradit 
platbu. Muzikoterapií vás provede Kateřina 
Rouse.

MUZIKOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
DDM Kamarád zve dospělé zájemce na mu-
zikoterapii v pátek 20. 1. 2023 od 17:00 ho-
din. Seznámíte se a  prakticky vyzkoušíte 
rozeznění hudebních nástrojů na vlastním 
těle. Ve druhé části bude 45minutová rela-
xace. S  sebou: karimatku, deku, polštářek, 
přezůvky, pohodlné oblečení. Přihlásit se je 
možné pouze elektronicky na našich webo-
vých stránkách (přihlašování na akce) do 
16.  1.  2023. Do tohoto data je také nutno 
uhradit platbu. Muzikoterapií vás provede 
Kateřina Rouse. Podrobnější informace  – 
www.katerinarouse.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL
DDM Kamarád zve děti a  rodiče na již tra-
diční dětský karneval s názvem Pirátský rej. 
Karneval se bude konat v sobotu 21. 1. 2023 
v čase 15:00–17:30 hodin v sále restaurace Na 
Horách. Čeká vás odpoledne plné her, soutě-
ží, vyrábění, tance a  dobré nálady. Vstupné 
50 Kč a  děti do 3  let zdarma bez nároku na 
místo. Vstupenky budou k zakoupení v kan-
celáři DDM Kamarád v úředních hodinách od 
4. 1. 2023.

HERNÍ VÍKEND
Herní klub Kamarád DDM Česká Třebová 
pořádá HERNÍ VÍKEND  – 27.–29.  1.  2023, pá 
18:00  – ne 12:00  hodin. Vstupné: 60 Kč. Za-
hrajte si s námi některou z více než 190 des-
kových, karetních nebo figurkových her. Pře-
spání umožněno za poplatek 60 Kč za osobu 
a noc. Veškerý výtěžek ze vstupného a občer-
stvení půjde na nákup deskových her.

Připravujeme:
Pololetní prázdniny – 3. 2. 2023 – návštěva ČT 
Praha
Přednáška Lucie Kutrová – 14. 2. 2023 v Kul-
turním centru

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
HABRMANOVA POŘÁDALA WORKSHOP
V úterý 29. 11. 2022 proběhl v Mateřské škole 
Habrmanova workshop s  názvem „Srdce ve 
škole a  v  rodině“. Byl určen pedagogickým 
pracovníkům předškolního a  prvostupňo-
vého vzdělávání a  vedla jej paní lektorka 
Mgr.  Ivana Málková. Tématem tohoto setká-
ní byla vědomá pedagogika, seznámení se 
s  devíti oblastmi (vědomými postoji), které 
ovlivňují, jak přemýšlíme a  jednáme. Semi-
nář byl pro paní učitelky inspirací, jak s dětmi 
smysluplně komunikovat a  vytvářet lásky-
plné a  bezpečné prostředí. Proběhl v  rám-
ci projektu SYPO, tedy Systému podpory 
profesního rozvoje učitelů a  ředitelů, který 
je spolufinancován EU, a MŠ je jejím zástup-
cem. Pro Ústí nad Orlicí je předsedou oblast-
ního kabinetu Předškolní a  prvostupňové 
vzdělávání Mgr. Ivana Čermáková.

Hana Najmanová, ředitelka

OHLÉDNUTÍ 
ZA PRVNÍ AKCÍ SE SPIRÁLOU
Spolek Spirála Česká Třebová má za sebou 
svou první akci „Adventní hraní se Spirálou“, 
která se konala třetí adventní neděli v prosto-
rách I. stupně ZŠ Nádražní. Akce byla zejmé-
na pro rodiče s dětmi. Pro mladší návštěvníky 
byly připravené úkoly na stanovištích a  pro 
starší děti zase šifrovačka, do které se občas 
zapojovali i rodiče. Vše se neslo v duchu ad-
ventního času a  úkoly se pojily se svatými 
osobnostmi, přičemž u  každého stanoviště 
byl i  krátký naučný text. Dále si mohly děti 
s rodiči odpočinout u „Čtení do ouška“ s naší 
andělkou anebo si namalovat vánoční kamí-
nek na památku. Celé dopoledne bylo pro-
voněno lineckým a vanilkovými rohlíčky. Po 
splnění úkolů si děti vybraly věcnou odmě-
nu a malou sladkost. Taktéž se mohly rodiny 
zapojit do akce „Přines na stromeček ozdobu 
a vezmi jinou“. Stromeček po skončení akce 
získali šťastní výherci, kteří se zúčastnili slo-
sování.
Organizátorky byly plné očekávání, jak se 
akce vydaří, a odměnou jim byly spokojené 
rodiny, které zde často strávily i  celé dopo-
ledne a  neváhaly nás podpořit pochvalou 
či dobrovolným vstupným. I  my děkujeme 
všem návštěvníkům a nemalé díky patří také 
dobrovolníkům, kteří nás při naší premiéře 
podpořili a byli zde s námi. Budeme se těšit 
na další setkání na jaře.

Spolek Spirála Česká Třebová

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA
V pondělí 5. 12. do naší školky zavítali Miku-
láš, čert a anděl. V každé třídě Mikuláš přeče-
tl ze své knihy dobré skutky dětí a  zároveň 
upozornil i  na ty špatné, aby se nad nimi 
mohly děti zamyslet. Slíbily, že budou hodné, 
a zarecitovaly společně básničku či zazpívaly 
písničku. Od anděla si pak domů odnesly ba-
líček a adventní kalendář.
Z návštěvy Mikuláše, čerta a anděla se rado-
valy i  děti ze třídy Včeliček na odloučeném 
pracovišti, které se nachází na sídlišti Borek.

Monika Pekníková, MŠ Vinohrady
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NA ZŠ ÚSTECKÉ ZAPOČAL ADVENT SPLNĚNÍM DĚTSKÝCH PŘÁNÍ.
Žáci, rodiče a celý pedagogický sbor se zapojili do sbírky KRABICE OD BOT. K naší velké radosti 
jsme zabalili na 100 vánočních dárků, které pod stromečkem našly děti ze sociálně znevýhod-
něných rodin. Všem rodičům i dětem mnohokrát děkujeme za jejich spolupráci a čtenářům 
Českotřebovského zpravodaje přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinné poho-
dy.

Petra Kosárová a Iva Plachá, Školní parlament ZŠ Ústecká

KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Ve dnech 1. až 2.  prosince  2022 proběhlo v  Ekocentru Oucmanice na Orlickoústecku kraj-
ské kolo Ekologické olympiády. Jedná se o celostátní soutěž tříčlenných týmů středoškoláků 
s hlubším zájmem o přírodu a  její ochranu. Tématem 28. ročníku je Druhová ochrana. Stu-
denti měli možnost poměřit si své znalosti v testu, v praktickém poznávání přírodnin a také 
prokázat své dovednosti vlastnoručním vybudováním příbytku pro předem zvoleného živo-
čicha. Zpracování celého projektu a jeho obhajoba před porotou odborníků patřilo již tradič-
ně k nejnáročnější části soutěže.
Naše gymnázium reprezentovaly dva týmy a z celkového počtu přihlášených dvanácti týmů 
obsadily první a šesté místo. Prvnímu týmu budeme držet pěsti i v národním kole, kam auto-
maticky postoupil.
Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů nejen v ná-
rodním kole, ale i v dalším ročníku soutěže.
Poděkování patří také Spolku Gymnázia Česká Třebová, který financoval ubytování a stravu 
soutěžících.
SOUTĚŽNÍ TÝMY:
1. místo: tým PAČMELÁCI – Matěj Ešpandr (3.C), Klára Ptáčková, Andrea Špitálská (2.C)
6. místo: tým SKORCI – Nela Houdová, Johana Nováková, Štěpánka Petrová (5.A)

Hana Kräuterová

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 25. a 26. 11. 2022 proběhl na SŠTD 
G. Habrmana Den otevřených dveří.
Velmi ráda jsem využila osobní pozvání p. ře-
ditele Jana Kováře k prohlídce areálu Skalka.
Vzhledem k  rozvoji polytechnické výchovy 
na naší MŠ jsem se zaměřila na truhlářský 
obor a  výrobky těchto učňů. S  panem ředi-
telem jsme se shodli na tom, že rozvoj ma-
nuálních dovedností vedoucí k polytechnic-
kému vzdělání zvyšuje potenciál každého 
dítěte. Budu ráda za spolupráci, ať již formou 
tvořivých dílen, nebo dodáním jednotlivých 
dřevěných komponentů, které by si děti sa-
mostatně dotvořily.
Vzhledem k  předvánočnímu času jsem na 
„exkurzi“ zakoupila dřevěné vánoční stro-
mečky a budku pro sýkorky.
Děkuji a těším se na případnou spolupráci.

Irena Brůnová, ředitelka MŠ U Koupaliště

MĚSÍC PROSINEC V NAŠÍ STUDENTSKÉ 
FIRMĚ GREENHEALTH
Začátek měsíce byl ve znamení velké výro-
by kvůli veletrhu JA firem v  Hradci Králové. 
Na začátku prosince jsme také měli schůzku 
s paní mentorkou Irenou Brichta, která nám 
pomohla s  přípravou do soutěže 90 vteřin 
před investorem (v anglickém jazyce) jakož-
to součást veletrhu. Měli jsme také příležitost 
být v reportáži OIK TV, z čehož jsme měli ra-
dost.
Dne 6.  12. jsme byli na veletrhu JA firem 
v Hradci Králové, kde jsme se zúčastnili mno-
ha soutěží. Bohužel se nám nepodařilo získat 
žádné ocenění, ale to nám nevadí, protože 
se to povedlo další firmě z naší školy, z čehož 
máme radost. Měli jsme jen kladnou zpětnou 
vazbu od našich zákazníků, což nás potěšilo.
Dne 13. 12. jsme měli v Praze schůzku s paní 
mentorkou Irenou Brichta. Sešli jsme se na 
pár minut, abychom se poradili s některými 
problémy a abychom paní mentorce předali 
naše bonbónky na ochutnávku.
18.  12. bylo možné si koupit v  našem stán-
ku na vánočních trzích v České Třebové naše 
bonbóny. Užili jsme si zde vánoční atmosféru 
a také setkání s novými zákazníky.
6. 1. 2023 nás budete moct vidět na dnu ote-
vřených dveří na naší škole (SŠTD Gustava 
Habrmana Česká Třebová).
Každým měsícem se posouváme o kus dále, 
a proto Vám mockrát děkujeme za zpětnou 
vazbu a za podporu.

Václav Tomaštík, Střední škola technická a dopravní 
Gustava Habrmana

PARNICKÉ VÁNOCE
Ve středu 7. 12. se v odpoledních hodinách škola „Parník“ otevřela každému, kdo měl zájem si 
v našich „řemeslných“ dílničkách něco vyrobit, ochutnat nebo se jenom podívat, jak to u nás 
vypadá. Připravený program byl opravdu bohatý, návštěvníci si mohli v  kulisách vánočně 
vyzdobené školy vytvořit nejrůznější vánoční ozdoby či minidárečky, nazdobit perníčky, vy-
zkoušet si známé i méně známé tradice, zhlédnout dětská vystoupení, podílet se na tvorbě 
nejdelšího řetězu či si splnit přání.
Na 1. stupni akci zahájil pěvecký sbor Parníček, nechyběl zde prodejní jarmark s kavárničkou, 
fotokoutek, společné zpívání, tancování nebo hraná vánoční pohádka. V každé ze tříd pak 
byla připravena různá vánoční tvoření včetně ukázky luminiscenčního Betlému a  práce se 
světelnými efekty pomocí UV světla.
Na 2. stupni se chodba prvního patra proměnila v útulnou kavárnu, v níž deváťáci hostům 
nabízeli teplé i studené nápoje a spoustu slaných a sladkých pochoutek vlastní výroby. Ve 
stylizovaném fotokoutku si milovníci chlupatých mazlíčků mohli pořídit umělecky laděnou 
fotku s králíčkem či morčetem a chybět samozřejmě nemohl ani zpěv tradičních koled a vá-
nočních písniček.
Děkujeme všem příchozím za návštěvu a věříme, že se pobavili při výrobě výtvarných drob-
ností, pochutnali si a užili příjemnou předvánoční atmosféru stejně jako my.
Přejeme Vám klidné Vánoce a šťastný rok 2023 a těšíme se příští rok na shledanou!

Tomáš Kotyza
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ 
NA ERASMU V BARCELONĚ
Na přelomu listopadu strávila skupina 
28 žáků oborů mechanik-elektrotechnik, 
elektrikář, strojní mechanik a  informační 
technologie 14  dní v  prosluněné Barceloně 
v  rámci projektu Erasmus+. Cílem pracov-
ní stáže bylo získat zkušenosti ve firmách 
v zahraničí, zažít reálnou komunikaci v ang-
lickém jazyce, pohybovat se v  cizím městě, 
ale hlavně si vyzkoušet pobyt v  zahraničí, 
kde byli žáci v pracovním prostředí odkázáni 
sami na sebe.
Studenti byli rozděleni do skupin podle své 
profese – jedna skupina pracovala ve firmě, 
která se zabývá výrobou a  instalací chladi-
cích systémů, druhá skupina měla přiděle-
ného vedoucího, který s  nimi prováděl ob-
hlídku firem a seznamoval je s prací v oboru. 
Skupina strojních mechaniků pracovala ve 
firmě kompletující 3D tiskárny a studenti in-
formačních technologií zpracovávali projekt 
pro firmu zabývající se marketingem a návr-
hy webových stránek.
Protože na přelomu měsíců října a listopadu 
slaví Španělé hned dva státní svátky, měla 
naše skupina i  prostor pro poznávání krás 
Barcelony a  jejího okolí. Díky nádhernému 
počasí byla příležitost ke koupání v moři a je-

den den jsme věnovali magickému výletu do 
horského přírodního parku Montserrat, na 
jehož úbočí je postaveno tisícileté opatství 
a  klášter, nejposvátnější poutní místo Kata-
lánska.
Další den jsme navštívili barcelonské akvá-
rium, kde jsme mohli v jednom z největších 
evropských akvárií pozorovat život Středo-
zemního moře. Náš dvoutýdenní pobyt jsme 
zakončili dárkem od hostující organizace, 
která nám stáž zajišťovala, a vydali jsme se na 
výlet lodí podél španělského pobřeží.
Věříme, že pracovní stáž byla pro studenty 
velkým přínosem, jak z odborného hlediska, 
tak z hlediska získání jazykových dovedností 
a poznání života a kultury v cizí zemi.

Martina Macková

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ 
A DOPRAVNÍ GUSTAVA HABRMANA 
ZÍSKALA ČESTNÉ UZNÁNÍ 
ZA VYNIKAJÍCÍ ÚROVEŇ 
PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY
Hospodářská komora České republiky kaž-
doročně oceňuje nejlepší absolventy od-
borných škol v  oblasti služeb, gastronomic-
kých oborů a  technických oborů. V  sobotu 
26.  11.  2022 toto ocenění převzalo v  Praze 
také pět absolventů Střední školy technické 
a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebo-
vá. Společně s nimi převzal ředitel školy, pan 
Jan Kovář, Čestné uznání Hospodářské ko-
mory za vynikající úroveň praktické přípravy.

TZ Střední škola technická a dopravní 
Gustava Habrmana Česká Třebová

ÚSPĚŠNÁ PODZIMNÍ LIGOVÁ TOUR UKONČENA
Taneční škola a jejich 70 tanečníků bojovalo od září do prosince na ligových soutěžích 
po celé ČR. Města jako Tábor, Praha, Kladno, Brno, Jablonec nad Nisou, Teplice – ta všechna 
hostila ve svých sportovních halách tanečníky z celé České republiky. Odlehlost některých 
měst doprovázely odjezdy v brzkých ranních hodinách i pozdní návraty. Avšak ani ty nezabrá-
nily odvést neskutečné výkony všech tanečníků. Ve stylech Hip Hop, Disco dance a Contem-
porary bojovali opravdu nejlepší z nejlepších. Postupy ze základních kol do semifinálových 
a finálových byl boj, který byl hoden tanečníků Mistrovství České republiky. To doprovázelo 
nespočet zážitků, radosti z postupů a vítězstvích, smutek z proher, prostě emoce patřící ke 
kaž dému sportovnímu klání. Z celé podzimní ligové tour se podařilo do České Třebové při-
vést 10 zlatých medailí, 18 stříbrných a 14 bronzových. Zároveň ukončení MČR přineslo do 
našeho města i na několik titulů Mistrů a Vicemistrů. Po tříměsíčním klidu se budeme těšit 
na jarní sezónu velkých formací, která startuje na konci měsíce března 2023. Tímto děkujeme 
všem za podporu a báječnou reprezentaci nejen Taneční školy, ale i města Česká Třebová.

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová

TANEČNÍ ŠKOLA NA MISTROVSTVÍ ČR 
ZÍSKLALA TITULY MISTRŮ A VÍCEMISTRŮ
V sobotu 26. listopadu se v kampusu brněn-
ské Masarykovy univerzity konalo vyvrchole-
ní podzimní ligové soutěže. Od září bojovali 
naši tanečníci na ligových soutěží ve snaze 
získat nominace na MČR a  posbírat co nej-
více bodů do ligového žebříčku. Podzimní li-
gová série byla ukončena v Brně mistrovskou 
a pohárovou soutěží. Účast tanečníků z celé 
České republiky a příležitost získat nominace 
na ME a MS dávaly tušit velké boje o každou 
příčku. Po náročném celodenním klání se au-
tobus s tanečníky vrátil do České Třebové se 
ziskem čtyř vítězství v  žebříčku, třemi tituly 
Mistr ČR, dvěma tituly Vicemistr ČR. Velkým 
úspěchem byly i postupy do semifinále a fi-
nále. Můžeme tedy slavit nejenom úspěch 
na MČR, ale vzhledem k výsledkům i zisk no-
minací na ME a MS. Děkujeme všem taneční-
kům a trenérům za svědomitý přístup, velkou 
vzájemnou podporu, nasazení a  příkladnou 
reprezentaci města Česká Třebová. Bez koho 
by se to vše neobešlo, jsou rodiče. Díky jejich 
podpoře mohou naši tanečníci zažívat vrcho-
lové soutěže nejenom v ČR, ale i v zahraničí. 
Za podporu je potřeba poděkovat také měs-
tu Česká Třebová a Národní sportovní agen-
tuře.

Vítězství v lize:
1. místo – maninalean (dospělí malá skupina)
1. místo – Martincová Kateřina (dospělí ženy)
1. místo – Linhartová Anděla + Prossa Martin 
(dospělí duo)
1. místo – Prossa Martin (dospělí muži)

Výsledky MČR:
1. místo – Mistři ČR maninalean (dospělí malá 
skupina)
1. místo – Mistři ČR Linhartová Anděla + Pro-
ssa Martin (dospělí)
1. místo – Mistr ČR Prossa Martin (dospělí)
2. místo – Vicemistr ČR Prossa Marek (dospělí)
2. místo – Vicemistr ČR Linhartová Anděla 
(dospělí)

Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová
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HOKEJBALISTÉ V PODZIMNÍ ČÁSTI ÚSPĚŠNÍ
V loňské sezóně českotřebovští hokejbalisté dosáhli milníku, jako jeden z mála týmů 
v  historii 2. ligy Čechy Východ, v  podobě zisku třetího vítězství v  řadě, tzv. „zlatý 
hattrick“. Před sezónou došlo ke změnám ve vedení týmu, kdy se po roční pauze vrátil do 
pozice hrajícího hlavního trenéra Michal Broulík, kterému sekunduje stejně tak hrající Michal 
Válek a Jan Nekvinda. Zároveň se ve 2. lize představilo několik nových soupeřů, tudíž nebylo 
úplně jasné, jakou kvalitu budou týmy mít. Předsezónní cíl pro první polovinu soutěžního 
roku byl stanoven hrát do třetího místa a být v kontaktu se špicí. Představy se podařilo naplnit 
na výbornou. Z celkového počtu 12 odehraných zápasů dokázali hráči Lokomotivy zvítězit 
v 9 z nich a se ziskem 28 bodů jsou na průběžném prvním místě s jednobodovým náskokem 
před Prachovicemi a  čtyřmi body před zálohou extraligového Hradce Králové. Toho všeho 
dosáhli s celkovým skóre 73 vstřelených a 32 obdržených branek, což jsou v obou případech 
nejlepší čísla ze všech týmů soutěže. Kanadskému bodování a zároveň nejlepším nahrávačem 
týmu je Zdeněk Smutný, který v 11 zápasech zaznamenal 10 branek a 15 asistencí. Nejlepším 
střelcem družstva je Pavel Škeřík, který se trefil patnáctkrát. Celkově v první desítce bodová-
ní soutěže mají hokejbalisté z města na řece Třebovce čtyři hráče: Zdeňka Smutného, Pavla 
Škeříka, Michala Válka a Dominika Řeháka. Z brankařské dvojice Břeň – Jošt, která je velmi 
vyrovnaná a pravidelně se v brankovišti točí, má lepší statistiky prvně jmenovaný. Nyní mají 
hokejbalisté zasloužené volno v podobě zimní přestávky, ale už od druhé poloviny ledna roku 
2023 se začnou připravovat na jarní část a vrchol soutěže v podobě play-off. Čeká je několik 
těžkých a zároveň důležitých zápasů, které budou chtít zvládnout, aby měli co nejvýhodnější 
pozici do vyřazovacích bojů, kde se může už stát cokoliv, ale touha si znovu zahrát finále bude 
velká. V prvním jarním kole se představí na domácím hřišti v Benátkách v sobotu 11. břez-
na 2023 od 14 hodin v derby s Letohradem „B“.

ČESKOTŘEBOVSKÝ HOKEJBAL ALE NENÍ JEN O ÚSPĚŠNÉ MUŽSKÉ SOUTĚŽI
Velkou radost nám všem dělá nově oživený tým „mikro“ přípravky. Kde je novým coachem bý-
valý hokejbalista Josef Pešek. Naše „mikro jesle“ mají za sebou už i první turnaje, kde nasbíraly 
hromadu zkušeností. S koncem podzimu tým přešel ze hřiště v Benátkách do přípravy v tě-
locvičně a před pár dny se uložil po mikulášské tréninkové nadílce k tzv. „zimnímu spánku“, 
tedy pauze. Tentokráte nebude tak dlouhá, protože na ZS Svitavy se nebude ledovat a všech-
ny mládežnické týmy vedle fyzické přípravy v tělocvičně budou využívat od února i trénink 
v zimní části v hale mezi mantinely.
Dalším mládežnickým družstvem jsou mladší žáci, kteří hrají svou turnajovou soutěž. Hned 
v úvodním turnaji nastoupil sólo tým holek a kluků. A jak se ukázalo, byl to ten nejlepší tah 
trenérského tria Badzik, Broulík, Snítilý. Protože se pravděpodobně po rozpadu týmu žen, kte-
rý v červnu 2022 získal titul Mistryň ČR, nastartovala jeho nová historie. Vedle nové trenérky 
Lucie Rudové sledují mladé hráčky bedlivě i pokyny Petry Švecové (Kvasničkové), která v roce 
2017 získala zlatou medaili na MS v Pardubicích. Na prvním turnaji holky/ženy prohrály až boj 
o třetí místo a po samostatných nájezdech se slovenským výběrem ze Skalice. Což je velkým 
příslibem do budoucna. Tým potřebuje doplnit o další odvážné hráčky, a především stálou 
brankařku. Protože holky se zatím na postu brankařky střídají. V jarní části se do soutěží zapojí 
i starší žáci, kteří v podzimní části hlavně trénovali a díky střídavým startům sbírali zkušenosti 
v  jiných týmech. Několik hráčů si vyzkoušelo nominační kempy do výběrů mládežnických 
reprezentací, ale i Pardubického kraje. Během podzimní části reprezentovali českotřebovský 
hokejbal na MS veteránů Kvasničkovi. I když oba výběry těsně nedosáhly na nejcennější kov, 
tak se díky svému přístupu nemají za co stydět. Na jejich výkony bedlivě dohlížela i dcera 
Petra se synem Jindříškem. O kterém ještě určitě nejen sportovně uslyšíme.
Vedle sportovních úspěchů si užíváme i pořádku v oploceném areálu hřiště v Benátkách, a tak 
můžeme více času věnovat přípravě týmu místo oprav a úklidu odpadků. Začátkem března 
naskočí většina týmu do svých pravidelných soutěží, a  tak je čeká náročná zimní příprava 
s tréninkem všech potřebných dovedností. Trenéři absolvují doškolovací semináře a vedení 
oddílu připravuje další nábory do všech kategorií. Tedy na jaře roku 2023 se všichni můžou 
jen těšit na další hromadu radostí, kterou nám hokejbal přináší…

Jaroslav Badzik, Michal Broulík

JSME RÁDI, ŽE JSME I MY PŘISPĚLI 
K OCENĚNÍ, KTERÝM SE 
ČESKÁ TŘEBOVÁ STALA 
EVROPSKÝM MĚSTEM SPORTU 2023
Když nás v  srpnu na sportovišti DSC GYM 
navštívili sportovní komisaři z Bruselu a vel-
mi vysoko hodnotili naše sportovní úspěchy 
a práci s mládeží, velmi nás to potěšilo.
Rok 2022, podobně jako i ty minulé, byl na-
bitý náročným tréninkem i bohatým progra-
mem. Zúčastnili jsme se 29 mezinárodních 
turnajů v  Evropě i  v  zámoří i  náročných zá-
polení na mistrovství ČR, mistrovství Evropy 
i světa. Bilance dosažených úspěchů je ohro-
mující, vždyť počet 244 získaných medailí 
v  brazilském jiu jitsu a  MMA předčil i  dosa-
vadní rekord oddílu. V hodnocení 1859 týmů 
z celého světa Třebováci obsadili nádhernou 
37. příčku. V evropském měřítku skončili na 
místě 6. a v České republice na druhém. Vý-
čet jednotlivých úspěchů domácích borců 
by zabral mnoho času, a  tak vyberme ales-
poň několik příkladů.
Nejproduktivnějším zápasníkem České re-
publiky se stal Michal Vebr. Na Mistrovství 
světa v Las Vegas nenašel ve své váhové ka-
tegorii přemožitele a  stal se i  vicemistrem 
světa napříč váhovými kategoriemi federace 
IBJJF. Své prvenství potvrdil i na Mistrovství 
světa federace UAJJF v Abu Dhabí. Je dvojná-
sobným Mistrem Evropy federace BJJF a byl 
povýšen do kategorie fialové pásky.
Od prvních měsíců letošního roku se naši 
zápasníci MMA zúčastnili i  kolotoče turnajů 
a galavečerů s výbornými výsledky. K našim 
nejúspěšnějším reprezentantům patří Filip 
Pecháček, Adam Vodehnal, Filip Habrman, 
Lukáš Kačurik a  Tomáš Skalický. Především 
poslední ze jmenovaných, teprve dvacetile-
tý zápasník ve váhové kategorii do 84 kg, je 
obrovskou nadějí a  prokázal, že s  ním musí 
česká a  slovenská bojová scéna počítat. Vr-
cholem sezóny byl 25. červen, kdy se konalo 
MČR v MMA v Praze a Tomáš Skalický se díky 
největšímu počtu získaných bojů mohl utkat 
o mistrovský titul. Své kvality a bojové zkuše-
nosti přetavil ve zlatou medaili a titul MČR.
V kategorii dětí a mládeže se konalo 10 tur-
najů, včetně toho v České Třebové. Náročné 
cestování napříč Evropou přineslo mnoho 
cenných umístění i  nových zkušeností. Po-
zornost si jistě zaslouží i  titul vicemistryně 
Evropy, který v  chorvatském Splitu vybo-
jovala Karolína Jandová. Práce s  mládeží 
i dospělými se každoročně soustřeďuje i do 
mezinárodního kempu v brazilském jiu jitsu, 
který již tradičně probíhá v našem městě pod 
vedením zkušených trenérů a  Mistra Karla 
Pravce. O  vysoké úrovni pořádaného semi-
náře svědčí i  nevšední zájem 70 sportovců, 
kteří do České Třebové přicestovali i z daleké 
Austrálie, Brazílie, Izraele, USA atd.
Myslíme si, že za oceněním Evropské město 
sportu 2023, které naše město právem získa-
lo, vidíme i kousek své práce, která tak neby-
la marná. Všem sportovcům přejeme do roku 
2023 hodně sportovních úspěchů a  přede-
vším hodně štěstí a pevné zdraví.

Lukáš Janda a Milan Michalski
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K JUDU PATŘÍ RESPEKT A VELKÁ POKORA LIDÍ
„K judu patří respekt, velká pokora a přá-
telství bez předzápasových útoků a  po-
mluv. Z principu je to nepřípustné. Ti lidé 
k  sobě mají respekt, což se mi líbí,“ pro-
zradil v rozhovoru judista Martin Štusák, 
trenér českotřebovského oddílu.

Veřejnost se o tom může přesvědčit o ví-
kendu 21. a 22. ledna 2023, kdy pořádáte 
turnaj Velká cena České Třebové. Co vás 
k tomu vedlo?
Před lety tady nebyly žádné větší judistické 
závody a my jsme to s trenéry chtěli změnit. 
První důvod byl, aby se děti, které v  České 
Třebové trénují, mohly ukázat před svou ro-
dinou, spolužáky, kamarády. Druhý důvod 
byl, aby se kdokoliv mohl přijít podívat na 
judo a  viděl práci našeho oddílu. Turnaj se 
koná v sobotu i v neděli, děti jsou rozdělené 
do kategorií podle věku a hmotnosti. Soutěž 
je pro děti od 10 do 17 let, což jsou pro nás 
stěžejní kategorie. V  pondělí je potom tré-
ninkový kemp, kam vždy zveme nějakého 
významného judistu, jako např. Jaromír Je-
žek – několikanásobný olympionik.

Letos se koná už 11. ročník. Jak se turnaj 
proměnil?
Záměrem bylo, vzhledem k  poloze našeho 
města, organizovat jeden z  největších tur-
najů v ČR. Začali jsme v tělocvičně na ZŠ Ná-
dražní a hned první rok k nám přijelo cca 150 
soutěžících dětí. Což byl skvělý výsledek, ale 
přesto jsme dál pracovali na větší propaga-
ci. Na 8. ročník už přijelo asi 500 dětí a konal 
se ve dvou dnech. Dokonce se nám podařilo 
zajistit i  oddíly ze zahraničí – Polska, Bosny 
a  Hercegoviny, Slovenska a  Ukrajiny. Tehdy 
jsme si řekli, že stávající prostor je malý a do-
mluvili jsme si na další ročník novou tělocvič-

nu Skalku. Tam už bylo kolem 700 dětí, při-
letěly i oddíly z Finska a Švédska. Letos tam 
budeme potřetí.

Oddíl Judo byl založen při TJ Lokomotiva 
Česká Třebová (později Sokol Česká Tře-
bová) v říjnu roku 1967. Jedním z trenérů 
byl váš tatínek Bohuslav Štusák, nositel 
1.  DANU, který získal Cenu města Česká 
Třebová Kohout za celoživotní zásluhy 
o rozvoj juda v našem městě. Vybral jste si 
judo dobrovolně?
Já jsem to měl dané. (smích) Taťka mě vzal 
na závody, kde jsem mu řekl, že tento sport 
nikdy dělat nebudu. Přišlo mi to velmi drsné. 
Přesto jsem s ním šel na trénink a tam jsem 
pochopil, že judo je hlavně zaměřené na 
pohyb, sílu a přemýšlení. Bojové sporty mají 
nálepku, že jsou velmi tvrdé, což je ale u juda 
eliminováno slušností a respektem. Mám dvě 

děti, dceru a syna, oba dělají judo. Možná je 
to stále neobvyklé, aby děvče dělalo bojový 
sport. Ale rozlišujeme závodní judo a  tech-
nické katy. Každý si může vybrat, jakým smě-
rem půjde. Děvčat je asi o  něco méně než 
kluků, ale jejich řady se stále rozšiřují.

Proč jste se nakonec stal také trenérem?
Judo dělám od svých 6  let a  trénovat děti 
jsem začal asi před 15 lety. V té době už jsem 
měl rodinu a přišlo mi fajn, že judo umožňu-
je všestranný rozvoj. Jsem člověk, který chce 
neustále něco zlepšovat, a  mým cílem bylo 
oddíl zvětšit a více pracovat s mládeží. Z ně-
kolika dětí jich bylo do roka asi čtyřicet, pak 
sedmdesát, sto. Teď to nějak běží, i když po 
covidu se počet dětí snížil. Z těch, které jsem 
já kdysi trénoval, se teď už stávají i trenéři.

pokračování rozhovoru na další straně >

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ V POLOVINĚ SEZÓNY
Hokejisté TJ Lokomotiva se nacházejí v polovině sezóny. Starší žáci a dorost mají odehrány 
své základní skupiny. Junioři ji dohrají v polovině ledna. Po nich následují nadstavbové části. 
Ostatní kategorie hrají dlouhodobé soutěže bez nadstavby.
Junioři v  základní skupině Regionální ligy bojují o  druhou postupovou příčku s  Chocní 
a Chotěboří. První místo s náskokem hájí Lanškroun. Pokud skončí v této skupině na 1. nebo 
2. místě, postoupí do nadstavby, kde se bude bojovat ve čtyřech šestičlenných skupinách 
o postup do Ligy juniorů. Dle dosavadního průběhu soutěže se však jeví reálnější účast ve 
skupině o umístění.
Dorostenci TJ Lokomotivy Česká Třebová v základní skupině regionální ligy obsadili 5. příčku, 
která je poslala do skupiny o umístění. Na druhé postupové místo ztráceli 6 bodů. Postup si 
zajistil Kolín a Kutná Hora.
Starší žáci obsadili po základní části 3. místo za Pardubicemi a Poličkou, kteří jasně opanovali 
skupinu. Nyní již hrají svá utkání ve skupině o umístění.
Mladší žáci hrají dlouhodobou soutěž a pohybují se ve vyrovnaném středu tabulky. Dvanác-
tičlenné soutěži dominuje tým Poličky.
Naši nejmenší hokejisté od 2. do 4. třídy hrají své dlouhodobé soutěže bez tabulek a výsledků. 
Střádají však zkušenosti a dovednosti, které jistě časem zúročí u vyšších kategorií.

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ – NÁBORY
Mládežnický hokejový oddíl neustále pracuje i s nejmenšími dětmi. V listopadu proběhla ná-
borová akce Týden hokej. Od října fungoval 1. běh Školičky bruslení, na kterou od 5.  ledna 
naváže běh druhý. Těchto aktivit se účastnilo kolem 40 dětí. Věříme, že se nám podaří některé 
z nich nadchnout pro nejrychlejší kolektivní hru.

AKCE:
Školička bruslení od 5.  1.  2023 v  15:15  ho-
din na ZS Na Skalce. Každé úterý a čtvrtek. 
Školička je zaměřená na výuku hokejového 
bruslení a jeho zdokonalení.
E-mail: telecky@lokomotivahockey.cz

Více o mládežnickém hokeji na:
www.lokomotivahockey.cz, FB a Instagramu

Stanislav Ruda, 
předseda mládežnického hokejového oddílu

VELKÁ CENA ČESKÉ TŘEBOVÉ 21. A 22. LEDNA 2023
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ZIMNÍ STADION
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: www.zimak-trebova.cz.

Veřejné bruslení

Neděle 1. 1. 2023 13:15–14:30

Pondělí 2. 1. 2023 10:00–11:15

Středa 4. 1. 2023 ZRUŠENO

Sobota 7. 1. 2023 15:00–16:15

Neděle 8. 1. 2023 13:00–14:15

Středa 11. 1. 2023 17:30–18:45

Sobota 14. 1. 2023 15:00–16:15

Neděle 15. 1. 2023 13:00–14:15

Středa 18. 1. 2023 17:30–18:45

Sobota 21. 1. 2023 17:30–18:45

Neděle 22. 1. 2023 13:00–14:15

Středa 25. 1. 2023 17:30–18:45

Sobota 28. 1. 2023 15:00–16:16

Neděle 29. 1. 2023 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.

AREÁL PEKLÁK
V provozu za příznivých podmínek.
Provozní doba vleků:
neděle–čtvrtek 9–16 a  poté 17–20 večerní 
lyžování
pátek, sobota 9–16 a  poté 17–21 večerní 
lyžování
Informace o provozu lyžařské školy, půjčovny 
a servisu lyží na webu www.peklak.cz

SOLÁRIUM

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

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LEDEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek 
od 5:30 do 7:45 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. 1. NOVÝ ROK – ZAVŘENO
2. 1. ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN
3.  1. otevřeno 5:30–7:45 a  12:00–16:00 hod. 
12. 1. a 26. 1. 19:00–21:00 – 2 dráhy pronájem 
vodní záchranná služba
28. 1. otevřeno 16:30–21:00 hod.
(závody TJ Lokomotiva Česká Třebová)

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 12:00–21:00 hod.

Sobota 8:00–21:00 hod.

Neděle 8:00–20:00 hod.

K JUDU PATŘÍ RESPEKT A VELKÁ POKORA LIDÍ
pokračování rozhovoru z předchozí strany >

V  blízkém okolí moc judistických oddílů 
není, zvyšuje to vaše šance na vítězství 
v závodech?
Vůbec ne. Ono se to nezdá, ale v judu je ob-
rovská konkurence. Aby někdo mohl jet na 
mistrovství republiky nebo přebor, záleží 
pro jakou kategorii, musí projít sítem čes-
kých pohárů, vyhrát zápasy a  získat body. 
Když se zhodnotí poháry, kterých je 5 do 
roka, tak v  každé kategorii je nominováno 
zhruba 25 závodníků, kteří se perou o  titul. 
Přesto v  České Třebové byli a  jsou judisté, 
kteří dosáhli medailové pozice, dokonce až 
na mezinárodní úroveň (reprezentace). Úzce 
spolupracujeme s oddíly z Pardubic, Chocně, 
Heřmanova Městce. Děláme společné víken-
dové akce, kde si děti zatrénují i s jinými spa-
ringpartnery.

Co judo dětem dává?
První věc jsou pohybové schopnosti. Do juda 
přijímáme děti od 5 let a sázíme na to, že nej-
důležitější je gymnastika a atletika. Hrajeme 
různé hry, aby dítě rozvíjelo periferní vidění, 
koordinaci pohybů, postřeh. Druhá věc je, že 
dbáme na etiketu juda, což znamená mít re-
spekt a pokoru k soupeři, ať už na závodech 
prohrají, nebo vyhrají. Stejné je to při trénin-
ku, kdy si všichni musí uvědomit svoji vzá-
jemnou pomoc ve sportovním rozvoji.
Postupně začínáme se základními technika-
mi a uměním pádu, aby se dítěti nic nestalo 
a byl to pro něho přirozený pohyb. Potom se 
přechází do soutěžního juda, kde už jsou tré-
ninky náročnější, ubývá her a přibývá zamě-
ření na techniku a  kondici. Přesto není pro-
blém přidat se i později. Dokonce jsme měli 
závodníka, který přišel, tuším, v jedenácti le-
tech a k mému překvapení patřil k nejlepším 
v republice. Nebylo to hned, tři čtyři roky mu 
to trvalo, ale byl to velký talent.

Kde trénujete?
V tělocvičně na Skále, kde jsme původně byli 
v zadní přístavbě v patře, ale povedlo se nám 
dostat do přízemních prostor, kde jsme moh-
li položit odpruženou podlahu a  žíněnku 
o velikosti asi 200 m2. Vedle máme posilovnu, 
takže to zázemí je skvělé. Tento prostor vyu-
žíváme i pro ukázky juda při náborech, které 
probíhají v září.

S dětmi jezdíte také pravidelně na soutě-
že.
V hlavní sezóně od září do května trávíme na 
soutěžích skoro každý víkend. Jezdíme po zá-
vodech a soustředěních nejen po republice, 
ale pravidelně se účastníme akcí např. v Ma-
ďarsku, Polsku, Belgii, ve Francii, Švédsku, 
někteří byli i  v  Japonsku. Podle mě je judo 
skvělá průprava do života. Jako asi všechny 
bojové sporty dodává životní sebevědomí. 
Náš oddíl umožňuje dítěti získat rozhled ne-
jen po sportovní stránce, ale chceme, aby 
z  něho vyrostl nejen skvělý sportovec, ale 
i člověk.

Judo možná vypadá na první pohled po-
měrně jednoduše, je tomu tak i ve skuteč-
nosti?
Všechno vypadá jednoduše, když se to umí. 
Ale když to máte udělat, tak to taková sranda 
není. Judo je obtížné, protože při provádě-
ní technik si musíte uvědomovat a pohlídat 
spousty věcí, které pak ve výsledku způsobí 
váš úspěch, nebo neúspěch. Navíc náš sport 
je pro veřejnost zajímavý spíše v mládežnic-
kých kategoriích, kde můžete vidět spousty 
krásných technik a  hodů, což u  vrcholové-
ho juda není pravidlem. Tam jde dost často 
o taktickou bitvu, která je zajímavá spíše pro 
znalce.

Za rozhovor děkuje Hana Sychrová.


