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PROSINCOVÉ NOVINY
Obsahují první rozhovor s novým ve-
dením města i ohlédnutí do minulosti. 
Třetí část článku Události kolem převratu 
v roce 1918 se věnuje tehdejší městské 
samosprávě, viz strana 6–7. Několik člán-
ků a fotografií se také vrací k oslavám 
28. října.

Kalendář akcí se nese převážně v du-
chu adventních akcí. Nechybí pozvánka 
na výstavu Od Barborky do Tří králů, Mi-
kulášskou dražbu, Vánoční veganskou 
večeři, výstavu Moje plastiky a váš betlém, 
Předvánoční troubení, výstavu fotogra-
fií spolku Za jeden provaz, Vánoční trhy, 
Akademii gymnázia, vystoupení ZUŠ 
nebo silvestrovský ohňostroj. 

Vážení čtenáři Českotřebovských no-
vin, přeji vám příjemný (před)vánoční 
čas a závěr roku. 

Děkuji vám, že se mnou po celý rok 
tvoříte obsah novin. Příspěvky do led-
nového vydání Českotřebovských novin 
prosím posílejte do pátku 14. prosince. 

Hana Sychrová, odpovědná redaktorka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ustavující jednání zastupitelstva města se 
konalo 31. října 2018 výjimečně v malém sále 
Kulturního centra. 

Všech 27 zastupitelů pro období 
2018–2022 složilo následující slib: „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na  svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svě-
domitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky.“

Následovala tajná volba starosty a  dvou 
místostarostů. Všemi sedmadvaceti hlasy 
byla do  funkce starosty města zvolena 
Mgr.  Magdaléna Peterková (Koalice pro 
Českou Třebovou). „Pokud bych měla vyjád-
řit, se kterými pocity tuto funkci přijímám, pak 
by to byl respekt, odpovědnost, úcta ke  všem 
spoluobčanům a kontinuita v práci z předchá-
zejícího volebního období,” sdělila první sta-
rostka v historii města. 

„Doufám, že toto zastupitelstvo v  novém 
složení bude takovým orgánem obce, za  kte-
rým rovněž budou po  čtyřech letech vidět vý-
sledky práce. Svým spoluobčanům chci říct, že 

jim budu pozorně naslouchat, protože funkci 
starostky beru především jako službu obča-
nům a nikoliv jako svoji osobní ambici,” uved-
la Magdaléna Peterková. Poté poděkovala 
předchozímu vedení města a osobně předa-
la keramický dar z dílny Ladislava Šicha kon-
čícímu starostovi města Jaroslavu Zedníkovi.

pokračování na straně 2 >

Členové zastupitelstva města pro volební období 2018–2022
Na fotografii první řada zleva: Jaroslav Zedník, Ing. Aleš Stránský, Mgr. Jan Kovář, Tereza Hý-
blová, Ing. Bc. Aleš Spirman, Mgr. Josef Kopecký, Ladislav Vraspír, Lubomír Vašina, Martin Ne-
tolický. Druhá řada zleva: Martin Fišer, PhDr. Petr Poldauf, Mgr. Josef Menšík, Mgr. Magdaléna 
Peterková, Mgr. Milan Mikolecký, Ing. Petr Skopal, Bc. Zuzana Nejedlá, DiS., Ing. Miloslav Cindr, 
Petr Gregar. Zadní řada zleva: Ing. Michal Kadlec, PharmDr. Richard Záveský, Bc. Martin Vo-
leský, Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Magdaléna Peterková Ph.D., Mgr. Radim Kolář, MUDr. Martin 
Formánek, Jiří Ducháček, Zbyněk Ruda. 

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 
Srdečně zveme všechny občany našeho měs-
ta na tradiční silvestrovský ohňostroj na Sta-
rém náměstí. Silvestrovský ohňostroj bude 
odpálen již v 18:00 hodin! 

Ohňostroj bude umístěn na  Starém ná-
městí v  prostoru před budovou městského 
úřadu. Žádáme všechny návštěvníky, aby se 
zdržovali v bezpečné vzdálenosti. 

Podávání horkého čaje a  svařeného vína 
bude opět zajištěno.

Těšíme se na vaši účast.
Vedení města 

Členové zastupitelstva města pro volební období 2018–2022 / foto: Michal Horák

Jednání zastupitelů města

Nové vedení města
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022

Ještě před konáním tzv. ustavujícího zastupitelstva města předali do rukou starosty města 
rezignaci na svou funkci postupně čtyři zvolení zastupitelé. Na uvolněná místa nastupují ná-
hradníci dle počtu získaných hlasů v komunálních volbách pro volební období 2018–2022, 
viz tabulka. 

Rezignace na funkci zastupitele Náhradník
Dobromil Keprt (Nestraníci) MUDr. Vlastimil Bílý
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (27 statečných) Martin Fišer 
pan Bohumír Nejedlý (Nestraníci) Ing. Aleš Stránský
MUDr. Vlastimil Bílý (Nestraníci) Bc. Zuzana Nejedlá, DiS. 

II. MÍSTOSTAROSTA 

MGR. JOSEF KOPECKÝ
Jakou roli ve  vedení města převezmete 
vy?
Na základě dohody s kolegy budu mít na sta-
rosti majetek města, životní prostředí, výstav-
bu a  stavební záležitosti, kulturu a  sport, péči 
o  podnikatele a  živnostníky. A  každý z  nás by 
rád hlouběji spolupracoval s  jednou z  měst-
ských společností. Já mám na starost Eko Bi. 

Od  roku 2015 jste ředitelem Kulturního 
centra Česká Třebová, ovlivní to nějak váš 
nástup do funkce místostarosty? 
Samozřejmě ovlivní. Původně jsem myslel, že 
vypíšeme klasický konkurz. To jsem i řekl do ně-
kterých médií. Když jsme ho ale začali chystat, 
zjistili jsme, že to nelze, protože můj jmenovací 
dekret nástupem do  funkce uvolněného mís-
tostarosty nezanikne a  Kulturní centrum ne-
může mít zároveň ředitele dva. Z toho důvodu 
se řízení KC ujme má statutární zástupkyně, 
která KC povede po  dobu mého místostaros-
tenství. Nicméně bude mít zcela volné ruce, ni-
jak jí do vedení KC nebudu zasahovat. Bude to 
její práce a její zodpovědnost.

Za rozhovory děkuje redaktorka Hana Sychrová.

PRVNÍ ROZHOVOR  
S NOVÝM VEDENÍM MĚSTA
První rozhovor s  novým vedení města se 
uskutečnil ihned po  skončení ustavujícího 
jednání zastupitelstva města 31. října 2018 
a byl aktualizován před vydáním novin.

STAROSTKA MĚSTA 

MGR. MAGDALÉNA PETERKOVÁ
Jaké jsou vaše dojmy a  pocity ze zvolení 
do funkce starostky města?
Přiznám se, že mám radost. Je to pro mě vel-
ká pocta, protože být zvolena sedmadvaceti 
hlasy, je něco úžasného, ale zároveň je to ob-
rovský závazek a odpovědnost. Jak jsem říkala 
ve svém úvodním projevu, k té práci přistupuji 
s velkým respektem a musím znovu zdůraznit, 
že starostování vnímám jako službu občanům 
a ne jako osobní ambici.

Čemu se budete věnovat nejdříve?
Samozřejmě počítám s  tím, že začátky nebu-
dou lehké a že si budu muset na novou funkci 
zvyknout.

Předáváme si potřebné materiály, ale ty 
první dny budou v tomto smyslu určitě nároč-
nější. A pak začneme tím, co jsme deklarovali. 
Stanovíme si pořadí investic a začneme praco-
vat na přípravě rozpočtu s ohledem na koaliční 
program, na kterém jsme se dohodli. 

Jaké oblasti budete mít na starosti?
Já jsem si ponechala, co je mi nejbližší. To zna-
mená oblast školství a  sociální problematiku 
včetně zdravotnictví. Pro mě jako pro starost-
ku vyplývají ještě i  jiné úkoly ze zákona, takže 
mimo jiné, a  na  to se těším, budu velitelkou 
Městské policie. Budu dohlížet také na hasičské 
sbory a městskou společnost TEZA. Pochopitel-
ně ale jako starostka bych měla vědět o všem 
a dohlížet na to. 

I. MÍSTOSTAROSTA 

ING. DALIBOR ZELENÝ
S  jakými pocity nastupujete do  funkce 
prvního místostarosty?
Přiznám se, že je to pro mě zase nová životní 
výzva. Na  tu práci se těším, ale myslím si, že 
po osmi letech v radě města už vím, co mi při-
nese. Jsem zvyklý každou práci dělat poctivě 
a  se zaujetím. Doufám, že budeme důstojný-
mi nástupci lidí, kteří úspěšně toto město řídili 
šestnáct let.

Čemu se budete ve své funkci věnovat?
Mně připadly věci, které hýbou ekonomikou 
a  rozvojem města. Čili kromě investic a  infor-
matiky věci okolo dopravy, kterou jsem celý 
život dělal. Prvním úkolem, který po  dnešním 
zasedání zastupitelstva začneme řešit, bude 
hlasovací zařízení pro zasedání zastupitelstva 
města, aby probíhalo jednodušeji a ztrácelo se 
s ním méně času. 

Víte už, jaké úkoly nesnesou odklad?
Určitě je potřeba řešit všechny věci, které sou-
visí se lhůtami, které jsou ve  správním řízení 
a kde musí rada města něco schvalovat, ale to 
jsou běžné věci. U koncepčních záležitostí jsme 
se dohodli, že přehodnotíme priority v investi-
cích, projdeme zásobník projektů a  dohodne-
me se, co vlastně v každé oblasti chceme. Uve-
du příklad: čeká nás oprava krytého bazénu 
a my bychom do té doby chtěli mít rozmyšleno, 
jestli tam nebudeme chtít i letní provoz. A velmi 
pečlivě budeme řešit mj. také přestavbu želez-
ničního uzlu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
pokračování ze strany 1 >

„Po šestnácti letech končí jedna kapitola města. 
Chtěl bych poděkovat svým nejbližším spolu-
pracovníkům, panu Dobromilu Keprtovi a paní 
Jarce Žáčkové. Byli to lidé, kteří když se stříha-
ly pásky, tak stáli v  pozadí, když se řešily pro-
blémy, tak stáli vedle mě. Mockrát vám děkuji 
za  tu šestnáctiletou spolupráci. Necháváme 
město novému vedení nezadlužené, s finanční 
rezervou na účtu a rozpracovanými mnohými 
projekty, které snad budou v následujícím ob-
dobí využity. Dovolte mi, abych z tohoto místa 
poblahopřál nově zvolené paní starostce,” řekl 
Jaroslav Zedník.

Prvním místostarostou města byl zvo-
len Ing. Dalibor Zelený (ČSSD s nestraníky 
pro Českou Třebovou), který v tajné volbě 
získal 20 hlasů. Druhým místostarostou 
města se s 16 hlasy stal Mgr. Josef Kopec-
ký (ODS).

Zastupitelé dále zvolili zbývajících sedm 
členů Rady města Česká Třebová: Martina 
Fišera, Mgr. Jana Kováře, Mgr. Josefa Menší-
ka, Ing. Petra Skopala, Bc. Martina Voleského 
a Ladislava Vraspíra.

Sedmičlenný finanční výbor nově tvo-
ří Mgr.  Milan Mikolecký, Jan Homoláč ml., 
Zdenka Pániková, Jiří Ducháček, Ing. Martin 
Knížek a Bc. Zuzana Nejedlá, DiS. Předsedou 
finančního výboru se stal MUDr. Martin For-
mánek. 

Za  předsedkyni kontrolního výboru 
byla zvolena JUDr.  Magdaléna Peterková, 
Ph.D.  Zbývajícími členy kontrolního výboru 
jsou Bc.  Hana Johnová, Zdenek Jindra, Petr 
Bodlák, Ing. Alice Formánková, MBA, Zbyněk 
Ruda, Michal Knížek.

V závěru byly schváleny odměny pro členy 
zastupitelstva města.

Posledním bodem programu byla smlou-
va O spolupráci na projektu „Cyklostezka 
Česká Třebová–Rybník“. Podmínkou žádos-
ti o dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury je uzavření smlouvy mezi městem 
Česká Třebová a obcí Rybník.

Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřed-
ní desce města, v  elektronické podobě 
na  adrese www.ceska-trebova.cz. Tamtéž 
je vždy uveřejněn také program jednání. 

Příští jednání zastupitelstva města je 
plánováno na  17. prosince. Zasedání je 
veřejné a  koná se od  15 hodin v  budově 
městského muzea.

red

Uzávěrka příštího čísla je 14. prosince. Příspěvky, 
fotografie a pozvánky na akce posílejte na e-mail 
redakce@ceska-trebova.cz. Při problémech s distri-
bucí Českotřebovských novin se obraťte na redakci. 
Další informace na www.ceskotrebovskenoviny.cz.
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UKONČENÍ ÚČASTI MĚSTA NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU
Město Česká Třebová se již od  roku 2000 
pravidelně účastnilo veletrhů cestovního ru-
chu. Začátky účasti byly spjaty s  veletrhem 
Regionpropag (později Regiontour) a  vele-
trhem URBIS pořádaným v  Brně, kterého se 
město účastnilo samostatně celkem třikrát. 
V  dalších letech využilo možnosti prezen-
tace v  rámci expozice Pardubického kraje. 
Od  roku 2004 se v  samostatném stánku 
město Česká Třebová pravidelně účastnilo 
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 
v  Praze, jehož název byl v  posledních dvou 
letech rozšířen o  REGION TOUR. Vzhledem 
ke  stále masivnějšímu využívání sociálních 
sítí, na  nichž lze vyhledat mnoho informací 

souvisejících s  cestovním ruchem, se zájem 
o  fyzickou účast na  veletrzích cestovního 
ruchu rok od  roku snižuje. Z  důvodu vyso-
kých finančních nákladů na zajištění plochy, 
výstavbu stánku a  další související služby 
projednala rada města na svém jednání mož-
nou účast na  dalším veletrhu. Po  pečlivém 
zvážení vyslovila rada souhlas s  ukonče-
ním účasti města Česká Třebová na veletr-
hu cestovního ruchu v  Praze. Prezentace 
města bude nyní zajišťována pouze pro-
střednictvím Destinační společnosti Vý-
chodní Čechy.

Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V   pondělí dne 31. 12. 2018 bude Městský 
úřad Česká Třebová z  provozních důvodů 
zcela uzavřen.

Hlavní pokladna MěÚ bude ve středu dne 
2. 1. 2019 otevřena až od 9:00 hodin.

Děkuji za pochopení.
Věra Pirklová, tajemnice MěÚ

MarushkaPhoto 
Hlášení závad přes mobilní aplikaci 
Už se vám někdy stalo, že jste šli městem a všimli si 
nesvítící lampy, vyvrácené značky nebo nepořád-
ku? Nenechávejte si závadu pouze pro sebe. Máte 
možnost využít mobilní aplikaci Marushka Photo 
určenou pro hlášení závad na majetku města.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Miková Juliana 7. 12. 1948 Česká Třebová
Hrdličková Marie 9. 12. 1948 Parník
Paar Miloš 11. 12. 1948 Česká Třebová
Bílková Terezie 12. 12. 1948 Česká Třebová
Stolariková Eva 12. 12. 1948 Česká Třebová
Brindzáková Eva 15. 12. 1948 Česká Třebová
Keprtová Miloslava 16. 12. 1948 Česká Třebová
Matějka Lubomír 16. 12. 1948 Česká Třebová
Thérová Blanka 18. 12. 1948 Česká Třebová
Pácl Stanislav 19. 12. 1948 Česká Třebová
Helbichová Jana 21. 12. 1948 Parník
Ledrová Jarmila 25. 12. 1948 Parník
Najerová Jolana 25. 12. 1948 Česká Třebová
Vítková Hana 28. 12. 1948 Česká Třebová

75 LET
Bečková Bohumila 4. 12. 1943 Česká Třebová
Malínková Jaroslava 4. 12. 1943 Česká Třebová
Kadrmas Jiří 5. 12. 1943 Česká Třebová
Kalousek Miloslav 13. 12. 1943 Parník 
Kramolišová Eva 23. 12. 1943 Česká Třebová
Fiurášek Jaroslav 29. 12. 1943 Česká Třebová

80 LET
Vítková Libuše 3. 12. 1938 Parník
Cink Emil 8. 12. 1938 Česká Třebová
Kőhler Karel 10. 12. 1938 Česká Třebová
Mrštný Josef 21. 12. 1938 Česká Třebová
Skalická Věra 21. 12. 1938 Česká Třebová
Dejmek Jiří 24. 12. 1938 Česká Třebová
Král Karel 24. 12. 1938 Parník
Rybka Jiří 31. 12. 1938 Česká Třebová

85 LET
Formánková Marie 1. 12. 1933 Česká Třebová
Doubravová Marie 3. 12. 1933 Česká Třebová 

92 LET
Kostková Marta 11. 12. 1926 Česká Třebová

93 LET
Hurtová Marie 26. 12. 1925 Kozlov

94 LET
Niesnerová Mária 8. 12. 1924 Česká Třebová

97 LET
Němcová Vlasta 17. 12. 1921 Česká Třebová

105 LET
Vydrová Anna 14. 12. 1913 Česká Třebová

SVATEBNÍ OBŘADY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Informace pro snoubence, kteří mají zájem 
uzavřít manželství „před Městským úřa-
dem Česká Třebová“ v  jeho správním obvo-
du, do  něhož spadají obce Česká Třebová, 
Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice.

Manželství lze uzavřít bezplatně v  ob-
řadní síni města Česká Třebová každý pra-
covní pátek v době od 8:00 do 14:00 hodin 
a  dále v  termínech stanovených Radou 
města Česká Třebová. 

Pro rok 2019 byly stanoveny tyto sobot-
ní termíny: 19. 1., 2. 2., 2. 3., 16. 3., 6. 4., 27. 4., 
11. 5., 25. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 
10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 
23. 11. a 7. 12. v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Na  žádost snoubenců lze uskutečnit 
svatební obřad na  jiném vhodném místě 
ve  správním obvodu MěÚ Česká Třebová 
nebo mimo dny nebo mimo dobu stano-

venou radou města. Tyto obřady podléhají 
správnímu poplatku ve  výši 1.000 Kč podle 
sazebníku zákona č.  634/2004 Sb., o  správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů.

K  přijetí souhlasného prohlášení 
snoubenců o  jejich dobrovolném vstupu 
do  manželství před MěÚ Česká Třebová 
jsou zmocněni:
• Mgr. Magdaléna Peterková, starostka,
• Ing. Dalibor Zelený, místostarosta,
• Mgr. Josef Kopecký, místostarosta
a pověření členové zastupitelstva města:
• Mgr. Josef Menšík,
• JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
• JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.,
• Bc. Martin Voleský,
• Jaroslav Zedník.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVEŘEJŇUJE TÍMTO PODLE § 39 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., 
O OBCÍCH NÁSLEDUJÍCÍ:

Záměr prodeje pozemku ppč. 228/2 o vý-
měře 2.848 m2 za  minimální kupní cenu 
ve výši 105 Kč/m2, tj. celkem za 299 040 Kč. 
Náklady spojené s  převodem, tj. náklady 
na kolek k návrhu na vklad vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 

Zastupitelstvo města schvaluje zatížení 
pozemku ppč. 228/2 v  katastrálním území 
Svinná u  České Třebové a  obci Česká Tře-
bová, při převodu, právem zpětné koupě 
ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Právo bude 
zřízeno jako právo věcné. Toto věcné právo 
bude vymazáno v  případě, že na  pozem-
ku bude dokončena, případně rozestavěna 
stavba rodinného domu, alespoň do  stavu 
zřejmé dispozice prvního nadzemního pod-
laží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno 
v  prvních pěti letech od  prodeje, ledaže by 
chtěl vlastník pozemek zcizit. 

Zastupitelstvo města schvaluje tyto další 
podmínky pro zveřejnění záměru, přijí-
mání (posuzování) žádostí.
1. Záměr bude zveřejněn na  úřední desce 
města a  rovněž v  Českotřebovských novi-
nách a  Českotřebovském zpravodaji v  říjnu, 
v listopadu a v prosinci 2018. 
2. Písemné žádosti budou přijímány odbo-
rem majetku města do  konce ledna 2019. 
3. Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi 
rozhodnuto v  dražbě. Do  dražby nebudou 
připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 
31. 12. 2018 uhrazeny své závazky vůči měs-
tu Česká Třebová. 
4. Kupní cena bude uhrazena při podpisu 
smlouvy před podáním návrhu na vklad. 
5. Pro případ zmaření dražby bude se zájem-
ci sjednána smluvní sankce ve výši 50 000 Kč. 

Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města

JAK FUNGUJE ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK?  
NECHTE JE PŘÍMO V SERVISU
Přezuli jste auto a nevíte, co se sjetými pneu-
matikami, které už příští sezónu nazouvat 
nebudete? Máme pro vás dobrou zprávu – 
už dlouho funguje bezplatný zpětný odběr 
pneumatik, a to bez ohledu na značku nebo 
na  to, jestli jste na  místě odběru zakoupili 
pneumatiky nové. 

Kam by vás jako první napadlo odevzdat 
staré pneumatiky? Na sběrný dvůr? Přiroze-
ným místem sběru je pro ně ale místo jejich 
prodeje, pneuservis nebo autoservis. Právě 
tam je můžete bezplatně odevzdat, nezávis-
le na tom, zda jste si je tam koupili nebo si je 
nechali přezout za nové. Likvidaci pneumatik 
už totiž platíte v jejich pořizovací ceně. Ode-
vzdávejte je bez disků a  v  rámci možností 
čisté.

Zpětný odběr pneumatik – kam je ode-
vzdat?

Seznam míst zpětného odběru, která sami 
od  sebe zřizují výrobci a  dovozci pneuma-

tik, najdete na stránkách ministerstva život-
ního prostředí, či na  stránkách společnosti 
Eltma www.eltma.cz. V  České Třebové je 
tímto sběrným místem Pneuservis Habr-
man, Lhotka 60. Zpětný odběr použitých 
pneu matik musí být proveden bez nároku 
na  úplatu za  tento odběr od  konečného 
uživatele. 

Co se s pneumatikami děje dál?
Systém Eltma sveze použité pneumatiky 

ke zpracovateli, který je rozdrtí na menší čás-
ti. Ty se nadále používají například k výrobě 
dětských hřišť, sportovišť nebo tlumicích 
podložek. Pneumatiky mohou být využity 
i  jako zdroj energie a  najdete je třeba také 
v  cementu. Jsou tak vždy zcela recyklová-
ny a  nekončí na  skládkách. Více informa-
cí o  zpětném odběru pneumatik najdete 
na www.eltma.cz.

Odbor životního prostředí MěÚ

Manželství lze uzavřít před starostou nebo 
místostarostou obce Přívrat, Rybník, Sema-
nín a Třebovice pouze v případě, že jeden ze 
snoubenců má v obci trvalý pobyt.

Snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít 
manželství ve správním obvodu MěÚ  Česká 
Třebová, doporučujeme rezervovat si termín 
konání svatebního obřadu s  dostatečným 
časovým předstihem na matrice MěÚ  Česká 
Třebová.

Naděžda Szüllöová, odd. správních činností – matrika
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HEJTMAN NAVŠTÍVIL ČESKOTŘEBOVSKOU RADNICI 
Hejtman Martin Netolický zahájil pravi-
delná setkávání se starosty v  domovské 
České Třebové, kde se po  volbách kom-
pletně obměnilo vedení města, které pře-
vzala po  dlouholetém starostovi Jarosla-
vu Zedníkovi Magdaléna Peterková. 

„Pro pokračující, ale i  nové samosprávy 
chceme být i  nadále silným partnerem v  úze-
mí, a proto chci novým starostům již na počát-
ku dát co nejvíce informací o projektech kraje 
v  jejich městech, ale i  dotačních možnostech 
z  krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický.

Ten se zástupci města jednal o  rozvojo-
vých plánech města, ale i  krajských inves-
ticích na  příští roky, a  to především se za-
měřením na  rozvoj dopravní infrastruktury. 
„Dlouhodobě se snažíme rekonstruovat silnici 
II/358 z  České Třebové směrem na  Litomyšl 
přes Zhoř či Němčice. Tuto silnici jsme navíc 
osadili zákazem vjezdu kamionů nad 12 tun, 
který po  kompletním dokončení investic ještě 
rozšíříme, protože naši investici musíme chrá-
nit. Zároveň plánujeme, že na  trase umístíme 
stabilní váhu na  vážení kamionů, abychom 
zajistili dodržování pravidel,“ řekl hejtman 
Martin Netolický, který zároveň informoval 
samosprávu o  svých jednáních s  vedením 
Správy železniční a dopravní cesty a společ-
nosti Metrans, která je vlastníkem logistic-
kého terminálu. Hejtman s  novým vedením 
společnosti znovu otevřel téma spoluúčasti 
na  rekonstrukcích silnic v  okolí terminálu, 
a to nejen krajských, ale i městských. Dle plá-
nu už byla dokončena oprava objízdné trasy 
v  délce jednoho kilometru v  lokalitě Zádol-
ky a  stejně dlouhý úsek nedaleko rybníku 
Hvězda. „V závěru letošního roku jsme zahájili 
modernizaci silnice na průtahu Semanínem až 
po  křižovatku se silnicí I/43 s  ukončením při-
bližně 300 metrů před železničním přejezdem,“ 
sdělil hejtman.

Dalším důležitým tématem jednání bylo 
seznámení městských radních s dostupnými 

dotačními tituly Pardubického kraje. „Bohu-
žel město v  minulosti nepatřilo mezi aktivní 
žadatele v  rámci krajských dotací, které jsou 
starosty obcí považovány za  administrativně 
velmi jednoduché a proto dobře přístupné. Za-
jímavou možností může být pro město grant 
na podporu problémových mikroregionů, mezi 
které okolí města patří. Tento grant není pro 
celý kraj a je možné na jednu žádost získat až 
dva miliony korun,“ řekl hejtman, který upo-
zornil také na další dotační tituly na podporu 
sportu, kultury či cestovního ruchu. „Nejedná 
se o desítky milionů korun, avšak jsem přesvěd-
čený, že každá finanční pomoc je pro město 
dobrá. Zástupci města přislíbili, že již pro sou-
časné dotační tituly budou daleko aktivnější, 
a  to včetně Programu obnovy venkova, který 
lze uplatnit na připojené obce a osady,“ doplnil 
hejtman.        

      red

INVESTICE DO STŘEDNÍCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ POKRAČUJÍ
Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj zřizuje 
v  České Třebové dvě střední školy, navštívil 
hejtman Martin Netolický společně se sta-
rostkou Magdalénou Peterkovou v rámci je-
jich prvního společného oficiálního setkání 
obě z nich. První zastávkou bylo českotře-
bovské gymnázium a druhou pak střední 
technická škola. S  oběma řediteli Jose-
fem Menšíkem a  Janem Kovářem prošli 
zástupci kraje a  města nejen areály škol, 
ale především se seznámili s probíhajícími 
investicemi.

Gymnázium má ve  městě tradici, která 
v roce 2019 dosáhne milníku 110 let. Ve škole 
kraj letos dokončil projekt na odvlhčení sute-
rénních prostor v areálu gymnázia za částku 
přesahující pět milionů korun. Na  druhém 
projektu rekonstrukce a vybavení odborných 
učeben se ještě pracuje. Českotřebovské 

gymnázium bylo v  minulosti také zapojeno 
do programu energetických úspor (EPC), což 
je projekt, který v kraji běží již 10 let. V rámci 
jednoho z  balíčků tohoto projektu byla vy-
měněna okna, ale také světla v  učebnách, 
tělocvičně nebo aule.

Studenti Vyšší odborné školy a  střední 
školy technické v  České Třebové mohou 
kromě jiného v  budoucnu najít uplatnění 
na železnici, a to jak v roli strojvedoucích, tak 
dalších návazných profesí. Proto Pardubický 
kraj podpořil školu investicí ve výši šesti mi-
lionů korun na vybudování odborných uče-
ben, kde bude mimo jiné umístěn železniční 
simulátor. Ten bude sloužit nejen studentům, 
ale i  zájemcům z  řad různých společností 
v rámci školení.

red

MĚSTSKÁ POLICIE

NOČNÍ TAH MĚSTEM JE DOVEDL AŽ 
NA SLUŽEBNU 
Tzv. „stužkovací večírek“ si dva budoucí ma-
turanti budou pamatovat asi jinak, než by 
chtěli. Pod vlivem alkoholu si totiž cestu 
z  něho krátce po  jedné hodině v  noci dne 
26. 10. 2018 zpestřili zvoněním na domovní 
zvonky, údery do parapetů oken, ale i kráde-
ží sklenice v  jednom z  místních barů. Svým 
chováním upoutali pozornost strážníka ob-
sluhujícího kamerový systém, který tak byl 
svědkem toho, jak na Tyršově náměstí odcizili 
drátěný koš na zboží vystavený před jedním 
z  obchodů. Nasměrování hlídky a  zadržení 
rozdováděné dvojice studentů pak již bylo 
dílem okamžiku. Koš putoval zpátky a mladí-
ci museli zpytovat své svědomí na služebně, 
kde jim byl vystaven účet za  jejich jednání 
v  podobě bloků na  pokutu udělenou v  pří-
kazním řízení.

TAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM 
PRO VODU…
Šetření banální krádeže zboží v  Tescu dne 
10. 11. 2018 přineslo překvapivá zjištění. 
Po  příjezdu hlídky byly strážníkům pracov-
níkem ostrahy předány tři dívky kvůli pode-
zření na  odcizení dekorativní kosmetiky. Při 
prověřování jejich jednání se však po  chvíli 
„rozmluvily“ a doznaly se k sérii krádeží ob-
lečení, které se měly dopustit v  několika 
prodejnách A  centra na  ul. Dr.  E. Beneše. 
Hodnota odcizeného zboží přesáhla dva tisí-
ce korun, některé kusy měly dívky oblečeny 
na sobě. Strážníkům se podařilo zboží vrátit 
do  jednotlivých provozoven, dvěma zloděj-
kám byl udělen správní trest pokuta, nej-
mladší byla kvůli svému věku předána správ-
nímu orgánu. Na celém případu byla nejvíce 
zarážející samozřejmost, s jakou o svém jed-
nání hovořily, stejně jako s  ní dokázaly lhát 
svým rodičům.

Petr Baláž, zást. velitele MěP

Hejtman na návštěvě českotřebovské radnice
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UDÁLOSTI KOLEM PŘEVRATU V ROCE 1918 – 3. ČÁST

MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA 
Do října 1918 stál v čele města starosta Otto Rybička, městská 
rada a městské zastupitelstvo. Koncem října byly v českých ze-
mích pod vlivem Národního výboru československého vytváře-
ny národní výbory na místní, okresní a zemské úrovni. Kdy se tak 
stalo v České Třebové, není zcela jasné.

O vzniku MNV ve městě se zmiňují pouze dva prameny, a každý 
uvádí jiný časový údaj. Národnědemokratické noviny Východ tvrdí, 
že MNV zde fungoval již od 16. května 1918.1 Druhý pramen, paměti 
člena MNV Adolfa Jarolímka, přesné datum neuvádí. Z kontextu mů-
žeme ale usoudit, že se tak stalo po  28. říjnu 1918. „... tak také Ná-
rodní výbor v České Třebové byl ve své původní konspirativní činnosti již 
dávno ustaven a znám pod označením „devítka“. Arciť nové údobí vyža-
dovalo si nové formy a  veřejná proklamace státu potřebovala veřejný 
orgán, který by zastoupil všechny potřebné úřady v místě i okolí v době 
československé revoluce. Z ilegálního spikleneckého nástroje bylo potře-
ba vytvořit legální a revolučně administrativní útvar, který by nahradil 
případný nedostatek vlastních československých úřadů a  fungoval by 
v mezidobí revolučního chaosu jako směrodatný, rozhodující a rozhod-
ný činitel národní vůle vládní. Bylo tudíž přistoupeno k přebudování taj-
ného nástroje v úřední orgán Národního výboru.“2 

Je tedy možné, že noviny Východ měly na mysli „českotřebovskou 
devítku“. Pak ale stejně není zcela jasné, proč uvádějí 16. květen 1918, 
když podle Adolfa Jarolímka vznikla rok před převratem.3 Podle ar-
chivních materiálů fungoval MNV již dne 29. října 1918, kdy se sešel 
na  své první schůzi. V  archivních pramenech navíc není o  činnosti 
MNV před převratem ani zmínka. Pravděpodobně byl tedy ustano-
ven 28. či 29. října 1918.4 

Hned po převratu se tedy ve městě ujal vlády MNV. Jeho základ-
ním organizačním útvarem zůstala celá politická „devítka“ a  to do-
konce v nezměněném zastoupení politických stran dříve jmenovaný-
mi osobnostmi. Pouze za ČStD byl místo Dr. Jaroslava Nováka, který 
dnem 28. října odešel do Prahy, jmenován do MNV Vladimír Kapoun5. 
Předsedou MNV byl zvolen národní socialista Karel Hendrych, místo-
předsedou státoprávní demokrat Jindřich Přibyl a sociální demokrat 
Adolf Jarolímek, jednatelem Vladimír Kapoun a pokladníkem Oldřich 
Tykač. Tento devítičlenný MNV byl 18. listopadu 1918 rozšířen o další 
tři zástupce strany agrární – Václava Háce z Dlouhé Třebové, Hynka 
Berana a Hynka Jasanského ze Lhotky. Těchto dvanáct členů tvořilo 
tzv. užší Národní výbor, zasedající jednou týdně. Prezidium Národní-
ho výboru se však scházelo denně.6

Městské zastupitelstvo fungovalo paralelně s MNV, ten ale převzal 
všechny jeho politické pravomoci. Z této situace patrně pramení chy-
by uveřejněné v lokálních periodikách, kde je opakovaně zveřejňo-
ván seznam starostů i  s  jejich funkčním obdobím. Starostou města 
byl totiž i nadále až do své rezignace 15. února 1919 Otto Rybička.7

Dne 31. října byla svolána širší místní Národní rada a při MNV byl 
ustanoven odbor politický, kulturní, hospodářský, finanční, vojenský, 
zdravotní a sociální. Jako přednostové jednotlivých odborů byly na-
vrženi a posléze i schváleni J. Přibyl a A. Jarolímek (politický), K. Hen-
drych (sociální), O. Tykač (finanční), Ing. Šašek (vojenský), MUDr. Šurý 
(zdravotní), p. Novotný (kulturní) a p. Vyskočil (hospodářský).8

Vedle tzv. užšího Národního výboru fungoval i  tzv. širší Národní 
výbor. Tvořili ho členové politických stran dle paritního zastoupení. 
Tento „širší Národní výbor“ rozdělil svoji působnost na výše jmenova-
né komise. Vedle předsedů se komise sestávaly z těchto členů: 

1 Východ, r. I, č. 37, 9. 11. 1918, s. 4.
2 Jarolímek, A.: Česká Třebová za první světové války. Městské muzeum 
Česká Třebová, regionální knihovna 1/457, s. 41.
3 Tamtéž, s. 11.
4 SOkA Ústí nad Orlicí, archiv města Česká Třebová – období 1915–1936, 
kart. č. 11, sign. NV - Národní výbor 1918.
5 Jarolímek, A.: c. d., s. 41.
6 Tamtéž.
7 SOkA Ústí nad Orlicí, archiv města Česká Třebová – období 1915–1936, 
kart. č. 11, sign. NV - Národní výbor 1918, č. j.  666.
8 Tamtéž, zápis o 4. schůzi MNV 31/10. 1918.

• komise politická – prof. Pazderka, Kňourek, Václav Toušek, Blodík, 
Ing.  Eduard Stříbrný, prof.  Škoula, Václav Fiala, Ing.  Kröhn, Kaplan 
a sl. Janderová, 

• komise sociální – Ing. Sadil, Novohradský, MUDr. Šurý, Balous, Lás-
ka, Bělka, Balcar, Rössler, Horálek, paní Saidová a Klaclová;

• komise hospodářská – Přívratský, Paukert, JUC. Lašek, Braun, Dej-
mek a Jaroslav Šponar;

• komise finanční – Pišta, Kerhásek, Karásek, Ing. Branšovský, Horník, 
Bäumler, Arnold, Fünferle;

• komise kulturní – prof. Kolář, Jandík, Kunst a všichni ostatní kultur-
ní pracovníci a delegáti výchovných institucí;

• komise vojenská – Ing. Háva, Hofman a Fünferle, 
• komise zdravotnická – Veselý a Mg.Ph. Zapský.9

MNV úřadoval ve staniční budově v bytě bývalého přednosty do-
pravního úřadu v České Třebové, který zabavil pro své potřeby.10

Kromě MNV působil v regionu ještě Okresní národní výbor ústec-
ko-českotřebovský (ONV). Jeho ustavující schůze proběhla dne 1. lis-
topadu 1918.11 ONV se skládal z devíti členů MNV v Ústí nad Orlicí, 
devíti členů MNV v České Třebové a šesti zástupců agrárníků z ven-
kovských obcí, kteří byli po třech v MNV v České Třebové a Ústí nad 
Orlicí. ONV se scházel střídavě v obou městech. Předsedou byl zvolen 
Petr Skalický, odborný učitel z Ústí nad Orlicí, místopředsedou Karel 
Hendrych, strojmistr v.v. z České Třebové.12

Název ONV ústecko-českotřebovský byl vybrán proto, že MNV 
v České Třebové plnil důležité povinnosti na dopravním uzlu a navíc 
do jeho působnosti spadaly i obce z Lanškrounského samosprávné-
ho okresu, takže fungoval za  část Lanškrounského okresu i  město. 
Zástupce české menšiny z Lanškrouna p. Lorenc zasedal i v českotře-
bovském  MNV.13 

Národní výbory (tedy i ONV) byly počátkem prosince 1918 na zá-
kladě vládního rozhodnutí rozpuštěny. MNV v  České Třebové se to 
ale netýkalo. Rozhodnutím ústřední revoluční československé vlády 
v Praze směl MNV v České Třebové po všeobecné likvidaci národních 
výborů fungovat i  nadále. Ministr Švehla na  základě předmětného 
vládního rozhodnutí osobně telefonoval zástupcům MNV v  České 
Třebové, ocenil jejich činnost a oznámil jim, že nařízená všeobecná 
likvidace národních výborů se na MNV v České Třebové nevztahuje. 
MNV tak mohl i nadále pracovat podle potřeby.14 MNV měl na starosti 
zejména zásobování okolí potravinami, šatstvem a uhlím. Dle místo-
předsedy MNV v České Třebové Adolfa Jarolímka bylo k dobrovolné 
likvidaci MNV přistoupeno až po konsolidování poměrů v republice 
a  po  ustanovení nových definitivních vládních úřadů v  ČSR.15 Dne 
1. února 1919 přinesly noviny Východ zprávu, že „koncem ledna se 
sešel na své poslední schůzce Národní výbor českotřebovský, aby se roz-
loučil se svými členy, kteří odcházejí pryč z města“. Tím byla ukončena 
činnost zdejšího MNV.16

Po  zániku MNV převzalo obecní záležitosti do  svých rukou opět 
městské zastupitelstvo, rada a starosta Otto Rybička. Ten ale již dne 
15. února 1919 rezignoval. Městská rada se na schůzi dne 21. února 
1919 usnesla, že navrhne zastupitelstvu, aby se funkce starosty již 
neobsazovala. Do  nových voleb totiž zbývaly pouze čtyři měsíce.17 
Městské zastupitelstvo nakonec s návrhem souhlasilo a nový starosta 
volen nebyl.

Volby do  zastupitelstev obcí proběhly dne 15. června 1919 a  již 
26. června se sešlo na své ustavující schůzi nové obecní zastupitel-

9 Jarolímek, A.: c. d., s. 42.
10 Tamtéž, s. 43.
11 Východ, r. I., č. 37, 9. 11. 1918, s. 4.
12 SOkA Ústí nad Orlicí, archiv města Česká Třebová – období 1915–1936, 
kart. č. 11, sign. NV - Národní výbor 1918, č. j. 129.
13 Tamtéž.
14 Tamtéž, s. 49.
15 Tamtéž, s. 50.
16 Východ, r. II., č.10, 1. 2. 1919, s. 7.
17 SOkA Ústí nad Orlicí, archiv města Česká Třebová – období 1915–1936, 
protokol o schůzích městské rady, č. kn. 123d, schůze 21. 2. 1919.
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stvo. Starostou byl zvolen člen nejsilnější 
strany národní socialista Karel Hendrych, 
prvním náměstkem sociální demokrat Ladi-
slav Štýrský a  druhým náměstkem národní 
socialista MUDr.  Šurý.18 Dále byli podle da-
ného klíče zvoleni členové městské rady. 
Za  národní socialisty to byli Václav Toušek, 
Josef Richter a  František Čížek, za  sociální 
demokraty Jiří Hýbl, Josef Vystrčil a Jaroslav 
Vondra, lidovce zastupoval Čeněk Novotný. 
Republikáni a  národní demokraté se spojili 
a  prosadili dva zástupce – Jindřicha Přibyla 
a Emila Pětníka.19

Běžnou agendu obstarávali placení 
úředníci. Chod města ale řídila městská 
rada v  čele se starostou. V  letech 1918–
1938 stálo v čele města celkem pět staros-
tů. Byli to Otta Rybička, Karel Hendrych, 
Václav Toušek, Ing. Ludvík Shejbal a Josef 
Dytrt. Městská rada měla dvanáct členů 
včetně starosty a jeho dvou náměstků. 

Městské zastupitelstvo mělo v  roce 
1919 třicet šest členů a  jeho pravomoci 
byly jiné, než měla rada. Schvalovalo (jako 
v současné době) např. městský rozpočet, 
rozhodovalo o půjčkách, stavebních úpra-
vách města i  o  nových stavbách, jež byly 
stavěny z městského rozpočtu.

Karel Honl

Poznámka
Text vychází z  diplomové práce autora 
na  téma Česká Třebová v  letech 1918–1938, 
která byla sepsána v roce 1998, a proto pra-
cuje s  dostupnou literaturou a  archivními 
prameny zpřístupněných k  tomuto datu. 
Rovněž tak citace vycházejí z norem platných 
v této době.

18 Pamětní kniha obce města Česká Třebová 
uvádí na str. 3, že II. náměstkem byl zvolen Fran-
tišek Čížek. Tato nesrovnalost je patrně způso-
bena tím, že MUDr.  Šurý rezignoval na  svoji 
funkci a  dne 30.  července 1919 byl na  další 
schůzi městského zastupitelstva II. náměstkem 
zvolen výše jmenovaný František Čížek. Před-
mětné události zaznamenal městský tajemník 
František Vysloužil s  delším odstupem, a  tak 
tuto skutečnost pravděpodobně opomenul. 
Novým radním a  členem disciplinární komi-
se byl zvolen Antonín Měšťánek (nár. soc.) Viz 
- SOkA Ústí nad Orlicí, archiv města Česká Tře-
bová - období 1915–1936, protokol o schůzích 
městské rady, č. kn. 123d, schůze 30. 7. 1919.
19 Nezávislé listy, r. III., č. 27. 5. 7. 1919, s. 5.

OSLAVY 28. ŘÍJNA
Jak můžete vidět na  fotografiích, neděle 28. října 2018 se nesla v duchu oslav stého výro-
čí vzniku republiky. Veřejnost se nejdříve sešla u pomníku TGM v parku Čsl. legií. Poté byla 
v parku u gymnázia vysazena nová lípa republiky. Oslavy zakončil večerní koncert v Malé scé-
ně, na kterém zazněly skladby v podání italského mužského pěveckého sboru Coro il Rifugio 
a českotřebovského smíšeného sboru Bendl.                                                                                       red

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Nové vedení města Česká Třebová si připo-
mnělo Den válečných veteránů. Symbolicky 
položilo květiny k pomníku obětem II. světo-
vé války v Habrmanově ulici.

Dne 11. listopadu 1918 oficiálně skončila 
první světová válka a od té doby je tento den 
věnován památce všem válečným veterá-
nům. Symbolem sbírky na pomoc válečným 
veteránů se stal květ vlčího máku. 

red

foto: Michal Horák
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NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD S SEBOU PŘINESE 
JEDNOTNÉ POJMENOVÁNÍ SPOJŮ

Od  9. prosince 2018 začnou platit nové 
jízdní řády Českých drah. Viditelnou změ-
nou v  dálkové mezistátní i  vnitrostátní 
dopravě pak bude na  většině tratí odklon 
od  pojmenování jednotlivých vlaků a  jejich 
náhrada jednotnými jmény platnými pro 
celou linku. Výjimkou budou jen některé 
vybrané spoje s  částečně odlišnou trasou 
nebo řazením. Poprvé byl tento model využit 
v končícím jízdním řádu u linky Praha–Brno–
Bratislava–Budapest, která získala pojme-
nování Metropolitan. Podobně budou linka 
a spoje z Prahy do Vídně a Grazu pojmeno-
vány Vindobona, do Berlína a Hamburku po-
nesou jméno Berliner, do Žiliny přes Valašsko 
pojedou spoje Valašský expres nebo z Ostra-
vy do Banské Bystrice či Zvolena zamíří sku-
pina vlaků se jménem Fatra. Podobné změny 
se uskuteční také u vnitrostátních vlaků a li-
nek.              red

MÁME STROM SVOBODY 2018
„Osmičkový“ rok 2018 je vzhledem ke sto-
letému výročí založení republiky boha-
tý na  nejrůznější akce a  oslavy. ZO ČSOP 
Podorlicko Česká Třebová a Junák – Český 
skaut, Středisko Javor Česká Třebová pro 
tuto příležitost spojily své síly a  výrazné 
jubileum uctily 23. října výsadbou Stromu 
svobody 2018.

Ač úplně nepřálo počasí, proběhla celá 
akce dle plánu. V 16 hodin přítomné uvítali 
u slavnostně nazdobené památné lípy z roku 
1968 na  Novém náměstí předsedkyně ZO 
ČSOP Podorlicko Hana Grundová a  vedoucí 
Junáka – střediska Javor Česká Třebová pan 
Pavel Vomáčka. Vzpomínkové setkání doplnil 
svým projevem i skaut Karel Huška, pamětník 
výsadby v  roce 1968. Po  společném zpěvu 
skautské hymny obdržel každý z přítomných 
trikoloru a všichni se společným průvodem, 
vedeným českou a  skautskou vlajkou, vy-
dali po  Habrmanově ulici do  parku Čs. legií 
u městské polikliniky.

V parku již se členy ochránců přírody če-
kala na svém místě předpěstovaná sedmile-
tá lípa malolistá. Punc svátečního okamžiku 

dodalo celému aktu vystoupení pěveckého 
kroužku gymnázia. Přítomní si se žáky moh-
li zazpívat nejen českou a slovenskou státní 
hymnu, ale i  několik dalších písní. Po  ně-
kolika vlídných slovech nezbývalo než vzít 
do ruky lopatu a přihodit svou trošku. Zapo-
jit se mohl každý, ale vzhledem k účasti cca 
300 osob se na  všechny nedostalo. Každý 
účastník však mohl ochutnat domácí koláč 
z kuchyně členek ČSOP a odnést si pamětní 
kartičku od  skautů. Na  závěr lípě požehnal 
děkan Římskokatolické farnosti – děkanství 
Česká Třebová pan Miloš Kolovratník. 

Na  závěr se sluší poděkovat všem zapo-
jeným skupinám a  jednotlivcům, jelikož 
za  výslednou podobou akce se skrývá půl 
roku příprav. Děkujeme také Městské policii 
Česká Třebová za zajištění bezpečnosti prů-
vodu a Odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu Česká Třebová, který pro „naši“ lípu 
vybral tak reprezentativní místo. Věříme, že 
se jí bude v parku Čs. legií dařit a že se u ní 
s mnohými za 50 let opět setkáme.

ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, Alice Suchá

PPP 2018 – POHODOVÝ PÁTEK PODRUHÉ 
– OMLUVA

Vážení a milí účastníci, rádi bychom se Vám 
omluvili za  kvalitu reprodukovaného zvuku 
a uvedli vše na pravou míru. 

Pořadatel (Zdeněk Neterda) ani mistr zvu-
ku (Antonín König) neměli na  ozvučení sk. 
„IKEM BAND“ vliv, neboť to bylo v kompeten-
ci jejich zvukaře, který jednal dle požadav-
ků skupiny. Tato skutečnost nijak nesouvisí 
s tím, jak je dimenzovaná zvuková aparatura, 
byla to čistě věc kapely a jejich zvukaře. Velmi 
nás mrzí, že tato skutečnost pokazila, někte-
rým z Vás, jinak velmi vydařený večer. Přesto 
věříme, že nám zachováte přízeň a  třetího 
ročníku „PPP“ se opět zúčastníte v  hojném 
počtu, na který Vás tímto srdečně zveme.

Zdeněk Neterda a Antonín König

LETOS DÁRKY NADĚLUJE MIKULÁŠ! 
BENEFIČNÍ INTERNETOVÁ AUKCE 
PRO RYTMUS  
PROBĚHNE OD 1. DO 4. PROSINCE
Hledáte inspiraci k nákupu vánočních dár-
ků? A rádi byste při jejich nákupu podpo-
řili dobrou věc? Pokud je Vaší odpovědí 
ANO, zapojte se od  1. do  4. 12. do  bene-
fiční internetové aukce Mikulášská dražba 
na adrese aukce.rytmusvychod.cz.

Vydražit můžete například vstupy do Dět-
ské ZOO v České Třebové, poukaz na ochut-
návku piva Žambereckého kance, kompletní 
proměnu vizáže ve Studiu Tajemství Krásy, či 
CD od hvězdy aktuálně probíhající talentové 
soutěže, DJe Guye-G.

Výtěžek letošní Mikulášské dražby popu-
tuje na  nákup služebního vozu pro Rytmus 
Východní Čechy, který má jednu ze svých 
dvou poboček právě v  našem městě. Tím 
budou terénní sociální služby poskytované 
touto organizací zase o něco dostupnější ne-
jen samotným občanům České Třebové, ale 
i lidem ze vzdálenějších míst regionu.

Petra Snohová, 730 518 510 foto: Lenka Mládková

Pohodový pátek podruhé / foto: Milan Michalski
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10. PODZIMNÍ BENEFIČNÍ PLES ZA JEDEN PROVAZ
Již tradičně byla plesová sezóna v  České 
Třebové zahájena Podzimním benefičním 
plesem, který se konal 3. listopadu v  Ná-
rodním domě. Celý večer se nesl ve zname-
ní oslav 10 let naší činnosti. Přehled aktivit, 
které jsme v uplynulých letech uspořádali, si 
mohli hosté prohlédnout také díky výzdobě 
v sále. Hlavním symbolem se letos staly dílky 
puzzle, které mají symbolizovat spolupráci 
a soudržnost, bez které se naše pomoc dru-
hým neobejde.

Celý večer byl zahájen proslovem paní sta-
rostky Magdalény Peterkové a ředitelem čes-
kotřebovského gymnázia panem Josefem 
Menšíkem. Oba přispěli ke slavnostní atmo-
sféře gratulacemi k našemu výročí a popřáli 
nám, jako správným oslavencům, vše nejlep-
ší do  dalších let naší činnosti. Poté se ujala 
slova naše předsedkyně Anna Borková, aby 
přivítala všechny návštěvníky plesu a pozva-
la na taneční parket dívky z tanečního oboru 
Základní umělecké školy Česká Třebová pod 
vedením Lenky Slavíkové, které si pro nás 
připravily dvě krásná předtančení. Hlavní 
bod programu se odehrával ve velkém sále, 
kde k tanci a poslechu hrála kapela Koplaho-
band z  Týniště nad Orlicí, která neodmysli-
telně patří k našemu plesu již zmiňovaných 
10  let. V  malém sále byl připraven tradiční 
fotokoutek zajištěný Reném Jansou a dopro-
vodný program, který si pro nás připravila 
organizace SONS věnující se pomoci zrakově 
handicapovaným lidem. Novinkou letošního 
plesu byla moderátorská dvojice Magda Fri-
šová a  Štěpán Jiroušek, která nás provázela 
v průběhu celého večera.

Program večera vyvrcholil půlnočním pře-
kvapením. Členové Za  jeden provaz chtěli 
poděkovat všem návštěvníkům za jejich pří-
zeň a  společně s  nimi oslavit kulaté výročí. 
Proto se sál o půlnoci zahalil do tmy a do sálu 
vešel zástup pomocníku a členů spolku ne-
soucí dorty s  hořícími svíčkami. Na  dortech 
si pochutnali všichni hosté plesu. Oslava po-

kračovala dál za  doprovodu kapely, zazněla 
i hymna „Vždy za jeden provaz“. Nechyběl ani 
přípitek. 

Díky všem návštěvníkům, sponzorům 
a  dobrovolníkům nejen z  řad studentů 
českotřebovského gymnázia se nám po-
dařilo vytancovat historicky nejvyšší vý-
těžek plesu ve výši 43 781 Kč, který bude 
použit na  koupi nového mechanického 
invalidního vozíku pro Romanu Fricovou. 
Poděkování patří jmenovitě městu Česká Tře-
bová, Pardubickému kraji, firmám IMS Draš-
nar, LDM, Starmon, DS Intex a Krauners. Dě-
kujeme také všem, kteří nám pomohli nejen 
s přípravami, ale také v den plesu a přispěli 
tak k bezproblémovému průběhu večera. Vě-
říme, že nejen pro nás to byla nezapomenu-
telná oslava našich desátých narozenin.

Pavla Strouhalová

10 LET SPOLKU ZA JEDEN PROVAZ
Širokou veřejnost zveme na  výstavu 
10 let Za jeden provaz, která bude zaháje-
na 7. prosince v 18:00 na dospělém oddě-
lení Městské knihovny Česká Třebová. Ná-
vštěvníkům bude k dispozici až do 31. ledna 
2019. Touto akcí slavnostně ukončíme celý 
jubilejní rok 2018. Těšit se můžete na  foto-
grafie, které mapují naši historii, a na spoustu 
zajímavých informací o  naší činnosti. Rádi 
bychom také poděkovali všem, díky kterým 
tady působíme již 10 let. Těšíme se na setkání 
s vámi.

Anna Borková

foto: Veronika Kovářová

Českotřebovské noviny jsou doručovány 
3 poslední pracovní dny v měsíci do každé 
domácnosti ve městě. Několik výtisků volně 
k dispozici je v Turistickém informačním cen-
tru a v městské knihovně.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

MIKULÁŠ
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve děti 
a  rodiče na  již tradiční mikulášskou nadíl-
ku s  názvem Cestou, necestou za  čer-
tovou nevěstou. Akce se koná ve  středu 
5. 12. 2018 od 15:00 do 17:00 hod. (v tomto 
čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je 
„u hříbku“. Vstupné 15 Kč – děti do 3 let (do-
provod zdarma), 30 Kč – děti od 3 let. Balíčky, 
které chcete předat dětem, je nutno označit 
jménem a příjmením dítěte. V případě dešti-
vého počasí bude akce zrušena. 

ADVENT
V sobotu 1. 12. 2018 v čase 14:00–17:00 hod. 
na  DDM Kamarád v  České Třebové proběh-
ne akce s názvem Advent. V tomto čase bu-
dou moci příchozí zdobit perníčky, vyrobit si 
drobný dárek, vyslechnout si vystoupení dětí 
z hudebních ZK, občerstvit se vánočním pun-
čem, cukrovím, nakoupit si drobné dárečky 
ve stáncích jednotlivých zájmových kroužků 
a celkově si užít atmosféru začínajícího se ad-
ventního času. Vstupné dobrovolné.

KURZ PRO VEŘEJNOST
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 pořádáme kurz plete-
ní z pedigu s názvem Vánoční andělé. Kurz 
se bude konat v čase od 15:00 do 18:00 ho-
din. Cena kurzu je 150 Kč. S sebou si přineste 
starý ručník, popř. kleště na  proutí (pokud 
máte doma). Přihlásit se můžete v kanceláři 
DDM nebo na tel. č. 777 292 218 nejpozději 
do 10. 12. 2018.

Připravujeme:
Dětský karneval – Strašidla a strašidýlka – 
sobota 26. 1. 2019
Pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019

NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
KČT Česká Třebová vás zve na 16. Novoroční 
výstup na  Kozlovský kopec. Součástí výstu-
pu je i  celostátní dobročinná akce „Novo-
roční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlístku 
pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět 
na  budování stezek pro vozíčkáře. Projděte 
se na  Nový rok přírodou za  námi odkudko-
liv do  Chaty Maxe Švabinského, čekat tam 
na vás bude od 11 hodin naše členka Eliška 
Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou. 

KČT Česká Třebová

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
23. 12. roznos domů – mezi 17. a  21. hodi-
nou, více informací bude na  plakátnicích 
a na www.javorct.cz.
24. 12. na Starém náměstí mezi 9:30 a 11:30 
si můžete odnést světlo od skautů a skautek.

Pavel Vomáčka, vedoucí střediska
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

ČESKOTŘEBOVSKÝ VEHIKL 2018  
ANEB ZAVRŠENÍ ÚSPĚŠNÉHO MODELÁŘSKÉHO ROKU
O svatomartinském víkendu se v České Tře-
bové odehrála jedna z  největších modelář-
ských akcí ve  východních Čechách. Soutěž 
a veřejná výstava se tradičně konala v Národ-
ním domě, kde bylo vidět na pět set plastiko-
vých a papírových modelů. A v naprosté vět-
šině případů špičkové kvality, jaká se jen tak 
nevídá. Po dechberoucím úspěchu na jarním 
mistrovství světa, kde naši členové posbírali 
několik zlatých medailí, přišel podzim, který 
třebovští modeláři korunovali zdařilou výsta-
vou. Rok 2018 byl opravdu plodný a úspěšný.

Na 26. ročníku Vehiklu bylo opět vidět mo-
dely z  celé Evropy. Soutěžící modeláře jistě 
potěšil bohatý doprovodný program, takže 
akce potvrzuje svoje kvality i  mezinárodní 
věhlas. Za zmínku jistě stojí, že počet zahra-
ničních modelářů se zdvojnásobil. Možná je 
lákal bowlingový turnaj nebo nově a  jedi-
nečně udělovaná cena  Bohouše Jaroše, pi-
lota RAF. Její výherce, Mikloš Petr s modelem 
bombardéru Liberator,  si odnesl originální 
grafický list s vlastnoručními podpisy našich 
pilotů z druhé války. Další významnou cenou 
je cena plukovníka Otakara Hrubého DFC, 
tu získal  Jan Schiller za  model britského le-
tounu Mosquito. Zmíním ještě cenu Nejlepší 
technika, kde bodoval Jacek Jabłoński z Pol-

ska, a  tu nejprestižnější cenu  Best of Show 
vyhrál Marian Bunc za syrskou T-55.

Akce ale neměla jen superlativy, letos se 
sešlo „jen“ 499 modelů. Do počtu je to pro-
ti minulým ročníkům (2016 – 500 ks, 2017 
– 700 ks) pokles, ale na druhou stranu – jed-
ná se o ideální počet, který se do obou sálů 
Národního domu pohodlně vešel. Akce díky 
tomu byla klidnější, vzdušnější a  divák si 
mohl modely lépe prohlédnout.

Z  pohledu organizátora se akce opravdu 
podařila. Snad mi odpustíte, že závěrem po-
děkuji všem, kteří soutěž podpořili, ať již fi-
nančně, nebo přiložili ruku k dílu. 

Vítek Vrog Přívratský, ředitel soutěže

Atmosféra na Českotřebovském vehiklu 2018

Best of show – Marian Bunc

Nejlepší technika – Jacek Jabłoński
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/12 sobota

ADVENT S VŮNÍ VÁNOČNÍ VE SVINNÉ
9:00–17:00 / Svinná
Zdobení a  prodej perníčků, řemeslo kovář-
ské, vánoční květinové   výzdoby, adventní 
věnce, výrobky z papíru, keramika, dekorace, 
šité výrobky, ruční výroba mýdla, knihařské 
výrobky, med a  produkty včel. K  prodeji 
budou připraveny domácí vánočky, štrúdl, 
cukroví, medovina a punč… MENU: rybí po-
lévka, kapr nebo vepřový řízek a bramboro-
vý salát. Po celý den  zpívání koled v podání 
Sousedi ze Svinné. V 17 hodin rozsvícení vá-
nočního stromu. Přijďte se podívat.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
14:00 / Malá scéna
Mikuláš, čert – loutková pohádka „VÁNOČNÍ 
DIAMANT“. Účinkuje loutkářský soubor Čtyř-
lístek KC Česká Třebová. Vstupné: 40 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v In-
formačním centru Městského muzea, v kan-
celáři KC a  1 hodinu před začátkem na  po-
kladně.

PERNÍKOVÝ ADVENT
14:00–15:00 / Ekocentrum Podorlicko
Tradiční předvánoční akce. Můžete si přijít 
postavit z perníku voňavou chaloupku nebo 
si nazdobit  drobné perníkové ozdoby. Perní-
ky budou připraveny pro předem přihlášené.
Příspěvek na materiál – medovné je 60 Kč.

ADVENT
14:00–17:00 / DDM Kamarád
V  tomto čase budou moci příchozí zdobit 
perníčky, vyrobit si drobný dárek, vyslech-
nout si vystoupení dětí z  hudebních ZK, 
občerstvit se vánočním punčem, cukrovím, 
nakoupit si drobné dárečky ve stáncích jed-
notlivých zájmových kroužků a  celkově si 
užít atmosféru začínajícího se adventního 
času. Vstupné dobrovolné.

VÁNOCE S KNIHOVNOU  
PRO CELOU RODINU
16:00 / Městská knihovna
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat 
vánoční punč a nasát předvánoční pohodu. 
Pro děti bude připravené divadelní vánoční 
představení Betlém aneb putování za hvěz-
dou v podání Divadla Koráb. Vstupné dobro-
volné.

VYSTOUPENÍ PŘÍVRATSKÝCH DĚTÍ
17:00 / náves obce Přívrat
Roman Veverka a jeho Modrý Cimbál.

2/12 neděle

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU
16:30 / Staré náměstí

Akci zahájí svátečními slovy starostka města 
Magdaléna Peterková a  farář Českobratrské 
církve evangelické Kamil Vystavěl. Poté za-
zpívá dětský soubor Kajetánek.

3/12 pondělí

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  
V NINTENDO SWITCH
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Společně si zahrajeme turnaj na  Nintendu 
o malé mikulášské drobnosti.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ  
P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ
18:00 / Malý sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebové.

4/12 úterý 

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Vzkaz pro děti: Milé děti, pojďte se s  námi 
alespoň na chvíli ponořit do světa pohádek, 
her a  poznat nové kamarády. V  prosinci se 
s  dětmi seznámíme s  čertovskou babičkou, 
které se bojí i sám Lucifer. Určitě si také něco 
vyrobíme a  zamlsáme si. Vzkaz pro rodiče: 
Maminky a tatínkové, chceme vzbudit ve va-
šich dětech zájem o  četbu, ale také jim dát 
možnost navázat nová přátelství. Vy si mezi-
tím můžete odpočinout, a pak si děti vyzved-
nout. Akce je vhodná pro předškoláky a děti 
mladšího školního věku. Vstupné dobrovol-
né.

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit originální dárek pro 
své blízké, lektor Monika Kaplanová. 

Přihlášení na  tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz. 
Vstupné: 130 Kč.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a to zejména začátečníkům. Příští se-
tkání se uskuteční na téma Narození, svatba 
a smrt. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

VÁNOČNÍ VEGANSKÁ VEČEŘE  
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Modrý Trpaslík
Veganská večeře pro širokou veřejnost! Přijď-
te si vychutnat sváteční jídla z  čistě rostlin-
ných surovin. Vstupné je zdarma, podmínkou 
je však donést nějaké veganské jídlo, aby-
chom měli všichni co ochutnávat a z čeho vy-
bírat. K tomu, co donesete, připravte prosím 
lísteček se složením (kvůli alergenům). Prosí-
me, vezměte si s  sebou také vlastní nádobí 
a příbor, chceme se vyhnout použití jedno-
rázového nádobí.

5/12 středa

CESTOU NECESTOU  
ZA ČERTOVOU NEVĚSTOU
15:00–17:00 / Park Javorka
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a ro-
diče na  již tradiční mikulášskou nadílku 
s  názvem Cestou necestou za  čertovou ne-
věstou. Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 
15 Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30 Kč 
– děti od  3 let. Balíčky, které chcete předat 
dětem, je nutno označit jménem a  příjme-
ním dítěte. V případě deštivého počasí bude 
akce zrušena.

URČOVÁNÍ NEROSTŮ PRO VEŘEJNOST
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.

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

6/12 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s  knihovnicí na  X-boxu, např. 
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s, 
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se 
na vás knihovnice Adéla. Akce se koná také 
13. a 20. prosince.

DP Podzim 2018
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Ani sama Smrt nezabrání tchyním prudit 
a montovat se do života jejich mladým. Hrají: 

http://www.kcct.cz/
mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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D. Homolová, L. Zedníčková, A. Kulovaná, M. 
Kraus. Režie: J. Zindulka. Na toto představení 
platí abonentní průkazky, zbývající vstupen-
ky v  omezeném počtu v  předprodeji v  Inf. 
centru Městského muzea a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny. Vstupné: 370 Kč.

7/12 pátek

PŘEDVÁNOČNÍ TROUBENÍ
18:00 / Kostel sv. Jakuba
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Lan-
škroun ve  spolupráci s  Římskokatolickou 
farností – děkanstvím Česká Třebová vás 
srdečně zvou na jedinečné hudební vystou-
pení. Ukázky staré a moderní lovecké hudby 
předvedou s lesními rohy a lesnicemi Trubači 
Zábřeh.

8/12 sobota

VÁNOČNÍ BLEŠÍ TRHY
9:00–17:00 / Na Splavě
Vánoční bleší trhy u Kohoutka v ulici Na Spla-
vě.

SOBOTA V MUZEU
15:30–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na  komentovanou 
prohlídku výstavy, součástí programu bude 
i dílna zaměřená na zvyky adventního a vá-
nočního období.

KASPAR MELICHAR
CERMAQUE 
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Secesně-folkové duo Kaspar Me-
lichar tvoří hudebník a  básník Milan Urza 
a pianista Robert Rajs. Muzikanti známí pře-
devším z kapely První hoře plují pod vlajkou 
Kaspar Melichar na vlnách moderně laděné-
ho urban folku okořeněného špetkou elek-
troniky, hrstí melancholie a snů, ovoněného 
nadějí a  smířením a podtrženého poetický-
mi českými texty. 
Jakub Čermák / Cermaque (*1986) je básník, 
písničkář, filmový režisér a animátor. Na kon-
tě má tři oficiálně vydané sbírky, pod hlavič-
kou Cermaque nebo Cirkus Cermaque vydal 
šest kritikou ceněných studiových alb. V po-
sledních dvou letech se kromě koncertová-
ní intenzivně věnuje i natáčení a animování 
videoklipů pro různé české i  světové inter-
prety, za videoklip k písni Loďky (Zrní) získal 
nominaci na cenu Anděl.
Jízdné: 130 Kč.

10/12 pondělí

OFFLINE DAY – ODPOLEDNE PLNÉ  
DESKOVÝCH HER A ZÁBAVY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a za-
hrajeme si různé deskové hry, u  kterých si 
budeme povídat a  užijeme si společně od-
poledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru 
z domu a naučit ji hrát ostatní.

VEŘEJNÁ DÍLNA: PLETENÍ ZE ZBYTKŮ
16:30–18:30 / Dům s pečovatelskou službou, 
společenská místnost
Lektorka: Miluška Scheuerová. Pomůc-
ky: zbytky vln a  jehlice. Lektorné: dob-
rovolné vstupné. Bližší informace na: 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/. Kon-
takt: 739 065 958.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ
18:00 / Velký sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

11/12 úterý

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star-
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Příští setkání se uskuteční na  téma Cukrář. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánko-
vá (urbankova@mmct.cz).

JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ 
„KDE JSOU TY CHVÍLE...“ 
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Koncert k  životnímu jubileu Josefa Zímy 
a Yvetty Simonové. Orchestr J. Sládka. Před-
prodej vstupenek na  www.kcct.cz, v  In-
formačním centru v  Městském muzeu, či 
v  kanceláři KC a  1 hodinu před začátkem 
u pokladny. Vstupné: 180 Kč.

12/12 středa

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
8:00–16:00 / ZŠ Ústecká
Tradiční prodejní výstava na  ZŠ Ústecká. 
V  prostorách malé tělocvičny. Těšit se mů-
žete na výrobky od dětí, voňavé cukroví, vá-
noční atmosféru.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA PARNÍKU
13:00–17:00 / Městská knihovna – pobočka 
Parník
Děti, přijďte si vyrobit malý dárek pro sebe 
i druhé na dětské oddělení na pobočku Par-
ník (Ústecká ulice).

ROZLOUČENÍ S ROKEM  
V NÁRODNÍM DOMĚ
14:30 / Národní dům
Pořádají Senioři České republiky, místní or-
ganizace Česká Třebová.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
16:00 / Staré náměstí
Zveme vás již na osmý ročník akce Česko zpí-
vá koledy. Program: 16:00–17:30 hod. vánoč-
ní dílničky v muzeu (DDM, Rosa), 18:00 hod. 
zpívání koled, 18:15 hod. Divadelní skupina 
IZAR Letovice – ohňová šou.

VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ  
DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
17:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

13/12 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ NA ROVINĚ
8:00–12:00 / ZŠ Na Rovině
Máte doma předškoláka, ale nejste 
si jisti klasickým školstvím? Přijďte se 
společně podívat k  nám! Více infor-
mací a  závazná rezervace místa na  e-mai-
lu jasanskab@gmail.com. Další podrobnosti 
na  www.zsnarovine.eu nebo https://www.
facebook.com/NaRovineCeska Trebova/.

VÁNOČNÍ ANDĚLÉ
15:00–18:00 / DDM Kamarád
Kurz pletení z  pedigu pro veřejnost. Cena 
kurzu je 150 Kč. S  sebou si přineste sta-
rý ručník, popř. kleště na  proutí (pokud 
máte doma). Přihlásit se můžete v kanceláři 
DDM nebo na tel. č. 777 292 218 nejpozději 
do 10. 12. 2018.

10. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
PROPLÉTANÉ KŘIVKY
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: 
šicí a  řezací pomůcky, psací potřeby, papír, 
šicí stroj je k zapůjčení. Dvě kontrastní látky 
– třeba čtverce 40×40 cm nebo 50×50 cm 
a  pavučinku na  podlepení obou čtverců. 
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a 60 Kč ostatní účastníci. Bližší informace na: 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/. 

KPH – 57. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ 
– 504. HUDEBNÍ VEČER 
JAN PĚRUŠKA – HRAJE SKORO CELÁ 
RODINA 
19:00 / Malá scéna
Jan Pěruška – viola (jeden z  nejlepších čes-
kých violistů) + Jan Pěruška – housle + Ma-
touš Pěruška – housle a David Pěruška – vio-
loncello. V jejich podání zazní skladby od W. 
A. Mozarta, J. S. Bacha, N. Paganiniho, J. 
Haydna a  dalších. Na  toto představení platí 

http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
mailto:jasanskab@gmail.com
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/


13

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / PROSINEC 2018

abonentní průkazky, zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. cen-
tru Městského muzea a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny. Vstupné: 150 Kč.

14/12 pátek

PŘIJĎTE POBEJT
9:00 / ROSA rodinné centrum
Vánoční posezení s  ochutnávkou cukroví 
a vánočními zvyky v Rose. Vánoční pobytné: 
20 Kč.

UŽ JSME DOMA
20:00 / Modrý Trpaslík
Progresivní česká rocková kapela přijíždí 
s novou deskou! Hudba UJD je již od počát-
ků punkově přímočará, přitom však velmi ra-
finovaně propracovaná po kompoziční i tex-
tové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají 
nespoutanou energií. Jízdné: 150 Kč.

15/12 sobota

ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM
17:00 / náves obce Přívrat
Živý betlém. Folklórní soubor DYKYTA Krás-
ná Lípa.

16/12 neděle

VÁNOČNÍ TRHY 
10:00 / ul. Nádražní, Kulturní centrum
Nádražní ulice: stánkový prodej šperků, včelí 
produkty, dekorační věci, keramika, patch-
work, prodej vánočních stromků, medovina, 
občerstvení, živý oslík. Buon Natale (Veselé 
Vánoce): předvánoční setkání. Prostory Kul-
turního centra: výtvarné dílničky pro děti 
po celý den do 16 hodin. V 11:00 hodin vy-
jde průvod „živý betlém“ od fary, Hýblovou 
ulicí, přes Staré náměstí do  ulice Nádražní. 
Ve 13:00 hodin – Choceňský žesťový kvintet. 
Od 14:00 hodin – Vánoční pásmo – vystou-
pení DDM na  Malém sále. Od  16:00 hodin 
– Čertoviny – film na  Velkém sále, zdarma. 
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mlá-
deže Kamarád, RC Rosa, Papírový ráj, CAFE59, 
Římskokatolická farnost – děkanství Česká 
Třebová.

17/12 pondělí

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA TEENSPACE
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zasoutěžit ve  vánočním kvízu a  vy-
tvořit si malou radost. Materiál zajištěn. Těší 
se na tebe knihovnice Adéla.

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU  
A PĚVECKÉHO ZAMĚŘENÍ
17:00 / Velký sál Kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

18/12 úterý

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ NÁDRAŽNÍ
15:00–17:00 / ZŠ Nádražní
Vánoční jarmark s  příjemným posezením 
u kávy.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem-
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul-
turního okruhu. V rámci jednotlivých sloho-
vých epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Setkání se uskuteční na téma 
Kubismus po  česku. Zvláštnosti domácího 
malířství, sochařství a architektury. Cena lek-
ce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgru-
berová, Ph.D.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
17:00 / Koncertní sálek ZUŠ
Hudební vystoupení žáků paní učitelky 
I. Novákové. Koncertní sálek v budově čp. 81 
na Tyršově náměstí.

19/12 středa

VÁNOČNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Vyrobíme si přáníčka s otisky ručiček vašich 
dětí a  jako obvykle nebudou chybět dopo-
ručení, co číst. Knižní klubíčko je tu každý 
měsíc pro rodiče s malými dětmi, kteří spo-
lečně chtějí trávit čas v příjemném prostředí 
dětského oddělení hrou a seznámením se se 
zajímavými knížkami. Jste vítáni, pokud vás 
zajímá, co číst dětem od narození až do věku 
4 let. Pro rodiče káva a  čaj. K  dispozici také 
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

AKADEMIE GYMNÁZIA
15:00 a 19:00 / Velký sál Kulturního centra
Dopoledne pro školy, odpoledne v  15:00 
a  v  19:00 pro veřejnost. Tentokrát na  téma: 
Jak to bylo doopravdy. Pořádá Gymná-
zium Česká Třebová – podrobnosti sledujte 
na plakátech, popř. na webových stránkách 
školy http://www.gymnct.cz/.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
17:00 / Koncertní sálek ZUŠ
Hudební vystoupení žáků pana učitele P. No-
váka.  Koncertní sálek v budově čp. 81 na Tyr-
šově náměstí.

KONCERT ŽÁKŮ VE HŘE EL. KLÁVES
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

20/12 čtvrtek

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Setkání se uskuteční výji-
mečně ve  čtvrtek, tentokrát na  téma Vzpo-
mínky na  Jabkancovou pouť. Cena lekce je 
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

21/12 pátek

OH THE ROOF (JABLONNÉ NAD ORLICÍ / 
ALTERNATIVE-ROCK)
TRIBE-J (HRADEC KRÁLOVÉ /  
EXPERIMENTAL – POST ROCK)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

23/12 neděle

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
17:00–21:00
Roznos Betlémského světla domů, více in-
formací na plakátnicích a na www.javorct.cz. 
Zajišťuje Junák – český skaut, středisko Javor 
Česká Třebová, z. s.

24/12 pondělí

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
9:30–11:30 / Staré náměstí
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo 
od skautů a skautek. Zajišťuje Junák – český 
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

26/12 středa

VÁNOČNÍ POCHOD SE PSY
7:45 / ZKO Podhorka
Trasa: vlakem do Dlouhé Třebové, zpět pěš-
ky mimo hlavní silnice do  klubovny ZKO, 
předpokládaná délka 6–8 km. Přesnější trasa 
bude stanovena na  základě aktuálního po-
časí. Sraz v 7:45 na nádraží, s sebou náhubky 
na psy.

Web města Česká Třebová
https://www.ceska-trebova.cz/

http://www.javorct.cz/
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28/12 pátek

JUSTIN LAVASH
20:00 / Modrý Trpaslík
Justin Lavash (narozen v roce 1968 v Londý-
ně), který žije posledních deset let v Praze, si 
postupně vypracoval pověst vyhledávaného 
performera nejen v České republice. Jeho 
hudba se ubírá napříč styly mezi blues, fol-
kem a jazzem. Virtuózní hra na kytaru často 
nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže 
jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfo-
nii tolika vrstev. Jízdné: 120 Kč.

31/12 pondělí

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
18:00 / Staré náměstí
Srdečně zveme všechny občany našeho 
města na  tradiční silvestrovský ohňostroj 
na Starém náměstí. Ohňostroj bude odpálen 
již v  18:00 hodin! Ohňostroj bude umístěn 
na Starém náměstí v prostoru před budovou 
městského úřadu. Žádáme všechny návštěv-
níky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenos-
ti. Podávání horkého čaje a  svařeného vína 
bude opět zajištěno.

1/1/2019

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC

SPORT
15/12 sobota

VÁNOČNÍ BĚH OKOLO ZLATÉHO PÁSKU
10:00 / Němčice
10. ročník závodu. Silniční běh obcí Němči-
ce, hlavní trať 5 km. Registrace v 8:30 hodin. 
Start první kategorie 10:00, start hlavní kate-
gorie 11:30. Po skončení běhu se v Kulturním 
domě v  Němčicích uskuteční vyhodnocení 
výsledků běžeckého poháru ISCAREX CUP 
2018.

VÍCEDENNÍ AKCE
1– 4/12

MIKULÁŠSKÁ DRAŽBA
Benefiční internetová aukce. Chcete-li hez-
kým dárkem potěšit své blízké a zároveň pod-
pořit dobrou věc, je Mikulášská dražba to, co 
hledáte! Kategorie Gastronomie, Zajímavé 
předměty a Zážitkové vouchery ukrývají de-
sítky různých položek od dárců nejen z Par-
dubického kraje. Pořádá Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s. Dražit aukční předměty je mož-
né po  registraci na  aukce.rytmusvychod.cz 
(od soboty 00:01 do úterý 22:00 hodin).

19–23/12

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Rybářská líheň v Javorce
19. 12. 13:00–17:00
20. 12. 9:00–17:00
21. 12. 9:00–17:00
22. 12. 9:00–17:00
23. 12. 9:00–17:00
V nabídce kapr, amur, pstruh a lín.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 h. 
24. prosince od 8 do 11 hodin 
25. prosince od 13 do 18 hodin 
26. prosince od 13 do 18 hodin 
31. prosince zavřeno 
1. ledna zavřeno

3/12–6/1/2019

OD BARBORKY DO TŘÍ KRÁLŮ
Městské muzeum
Vernisáž tradiční vánoční výstavy Od Barbor-
ky do Tří králů se uskuteční o první adventní 
neděli 2. prosince 2018 od 17 hodin. Úvodní 
slovo pronese Mgr. Hana Klimešová z Regio-
nálního muzea v Litomyšli, hudbou doprovo-
dí Radka Mikulecká (akordeon) a Martina Mi-
kulecká (housle). Návštěvníci se mohou těšit 
nejen na betlémy, ale zejména na zpodobení 
postav adventního a vánočního času. Výsta-
va potrvá do neděle 6. ledna 2019.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

4/12–9/12

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ 
ZŠ, MŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
Malý sál Kulturního centra
Vernisáž se uskuteční   4. 12. 2018 
v 15:00 hodin. Otevřeno denně od 8:00 ho-
din do  16:00 hodin. O  víkendu otevřeno 
od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Vstupné dob-
rovolné.

5/12–31/12

KAREL BUREŠ – MOJE PLASTIKY  
A VÁŠ BETLÉM
Výstavní síň Kulturního centra
K vidění Unzeitigův pohyblivý betlém. Verni-
sáž se uskuteční 4. 12. 2018 v 17:00 hod. Ote-
vřeno denně 9–12 a  14–17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

15/10–5/12

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

8/12–31/1/2019

10 LET ZA JEDEN PROVAZ
Městská knihovna
Vernisáž se uskuteční 7. prosince od 18 hodin 
v městské knihovně. Těšit se můžete na foto-
grafie, které mapují historii spolku Za jeden 
provaz a  na  spoustu zajímavých informací 
o jeho činnosti.

KINO SVĚT
1/12 sobota

ČERTÍ BRKO (ČR/SR) 2D 
17:00
Příběh nás zavede do  městečka Pytlov 
na  úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí 
běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestup-
ky a  nepravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje 
spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. 
Jednoho dne však přestane fungovat. Luci-
fer se rozhodne pověřit doručením nového 
čertího brka na  pobočku Pervidle trochu 
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší 
úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Boni-
fác se vydává do Pytlova a hned jeho první 
zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné 
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí. 
Hrají: J. Cina, O. Vetchý, J. Bárdos, J. Budař... 
Režie: M. Najbrt. Mládeži přístupno, pohád-
ka, 99 min. Vstupné: 130 Kč, děti do  15 let 
110 Kč.

3/12 pondělí

ROBIN HOOD (USA) 2D 
19:00
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bo-
jovník, se vrací z křižáckých výprav, aby spo-
lečně se  svým maurským přítelem Malým 
Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorum-
pované anglické vládě v  moderní vzrušující 
akční podívané plné zběsilých bojů, epické 
válečné choreografie i  nadčasové roman-
tiky. Režie: O. Bathurst. Mládeži přístupno 
od 12 let, akční, dobrodružný, titulky, 117 min. 
Vstupné: 120 Kč.

Pozvánky na lednové akce zasílejte do redakce novin do 14. prosince 2018! Děkuji.
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5/12 středa

NA STOJÁKA V KINĚ (ČR) 2D 
19:00
Nejzábavnější podzimní nabídka kin pro-
běhne Na Stojáka a v úplně novém exklusiv-
ním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta 
komiků Na  Stojáka připravila jeden jediný 
a nikdy neopakovaný speciální a úplně nej-
víc unikátní večer nabitý humorem, natočila 
ho a  teď uvádí na  velkých plátnech do  kin. 
Hrají: I. Pazderková, L. Pavlásek, K. Hynek, 
R. Nedvěd... Mládeži přístupno od 12. Vstup-
né: 120 Kč.

8/12 sobota

MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA (SR/ČR) 2D 
17:00
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna 
má oči stále zavřené a druhá je má otevřené 
dokořán. Ale obě se však umí dívat a společ-
ně vidět. Protože svět se dá vidět i  rukama 
i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých ani-
movaných filmů pro malé děti a  jejich rodi-
če o  neobyčejném přátelství dvou malých 
holčiček. Režie: I. Šebestová, K. Kerekesová. 
Mládeži přístupno, pásmo animovaných fil-
mů pro děti (4–8 let), 65 min. Vstupné: 80 Kč.

10/12 pondělí

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKY-
DECH (ČR) 2D 
19:00
Příběhy populárního doktora Martina s tváří 
Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým 
a tím největším případem jeho kariéry v ce-
lovečerním filmu v  kinech. Svérázný doktor 
Martin bude řešit dosud nepoznané záha-
dy osobního života i  jednu detektivní otáz-
ku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden 
den o malé dítě a současně s tím musí přijít 
na  kloub záhadě, jejíž stopy vedou hlubo-
ko do  historie až do  doby první republiky. 
O dávném tajemství beskydských lesů dnes 
už ví jen málokdo a  na  povrch se dostane 
teprve nálezem podivuhodně malé kostry. 
To samo o sobě vnese do městečka v horách 
rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá 
představa, že do řešení se vrhnul strážmistr 
Topinka a  doktor Martin, který si připravil 
nejedno překvapení. Režie: P. Zahrádka. Mlá-
deži přístupno, komedie, 90 min. Vstupné: 
120 Kč.

12/12 středa

SMRTELNÉ STROJE (NOVÝ ZÉLAND/
USA) 2D 
19:00
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, 
se civilizace přizpůsobila novému životu. Gi-
gantická pojízdná města se toulají světem 
a  kvůli zdrojům pronásledují menší měs-
tečka. Tom Natsworthy, obyvatel putujícího 
Londýna, narazí na  uprchlici Hester Shaw 

a  nakonec musí bojovat i  o  svůj život. Pro-
tikladné strany se musí spojit dohromady 
a  vytvořit velmi nepravděpodobné spoje-
nectví, které může změnit budoucnost. Hrají: 
H. Weaving, P. Boyens... Režie: Ch. Rivers. Mlá-
deži přístupno, akční, sci-fi, titulky. Vstupné: 
120 Kč.

14/12 pátek

BIO SENIOR 
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE/USA) 2D 
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko-
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste-
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej-
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma-
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži-
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej-
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět. Mládeži přístupno od 12 let, životopis-
ný, hudební, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

15/12 sobota

VÁNOCE A SPOL. (FRANCIE) 2D 
17:00
Když onemocní jeden skřítek, onemoc-
ní všichni. A to se právě teď stalo! A co hůř, 
do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí za-
přáhnout soby a  vydat se mezi lidi. Jediné, 
co může zachránit Vánoce, je vitamín C pro 

všechny skřítky. Záchranná mise ale nebude 
tak jednoduchá, jak se v  první chvíli zdálo. 
Režie: A. Chabat. Mládeži přístupno, pohád-
ka, komedie, český dabing, 99 min. Vstupné: 
120 Kč.

17/12 pondělí

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (USA) 3D 
19:00
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego pří-
běh a 21 Jump Street, spojili svůj um a talent, 
aby divákům představili dosud nepoznaný 
svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním 
vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy 
představí dospívajícího chlapce z Broo klynu 
Milese Moralese a  nekonečné možnosti Pa-
ralelních světů, kde je víc než jen jeden mas-
kovaný hrdina. Mládeži přístupno. Vstupné: 
150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

19/12 středa

AQUAMAN (USA) 2D 
19:00
Filmový příběh o populárním superhrdinovi 
ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthu-
ra Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, 
napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého 
jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 
o  tom, kým ve  skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen… králem. Mládeži přístupno od 12 let, 
akční, dobrodružný, titulky, 143 min. Vstup-
né: 130 Kč.

22/12 sobota

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO 
LEKTVARU (FRANCIE) 2D 
17:00
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí 
ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby něko-
mu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, 
který dodává sílu a  díky kterému odolává 
jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se 
vydává společně se dvěma hrdiny této ves-
nice – Asterixem a  Obelixem na  cestu najít 
mladého druida, kterému by Panoramix 
mohl prozradit tajemství kouzelného lektva-
ru. Režie: A. Astier, L. Clichy. Mládeži pří-
stupno, animovaný, komedie, český dabing 
Vstupné: 120 Kč.

25/12 úterý

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY (ČR) 2D 
17:00
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemo-
hou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 
sněhová nadílka, která se jim snesla na  za-
hradu. Jaký nový stroj na  sníh naši dva ku-
tilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 
vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou 
nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou 
a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 
stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém 

15
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a  oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není 
žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Režie: M. Beneš. Mládeži 
přístupno, loutková animace, 60 min. Vstup-
né: 120 Kč.

26/12 středa

TEN, KDO TĚ MILOVAL (ČR) 2D 
17:00
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček), policista, milující 
manžel a  skvělý otec, se stane obětí auto-
nehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování 
vlastního úmrtí. Dochází při něm k  mnoha 
humorným a  nečekaným situacím, protože 
ho vede více jeho rodina než členové poli-
cejního sboru… Postupně se začínají obje-
vovat drobné indicie, že všechno nemuselo 
být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je 
narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa 
Norisová) začne mít podezření, že jí mohl být 
manžel nevěrný. Dva kluci, maminka Vanda 
a  babička (Eva Holubová) rozjíždějí vyšet-
řování na  vlastní pěst. Režie: J. Pachl. Mlá-
deži přístupno, rodinná detektivka, 90 min. 
Vstupné: 100 Kč.

29/12 sobota

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL 
(RUSKO) 3D 
17:00
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kama-
rád Orm se vrací v novém pohádkovém pří-
běhu plném kouzel. Kouzel dobrých i nebez-
pečných. Režie: R. Lence, A. Tsitsilin. Mládeži 
přístupno, animovaný, dobrodružný, kome-
die, český dabing, 80 min. Vstupné: 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

JSME SOUČÁSTÍ SOUTĚŽE  
SKAUTSKÁ POŠTA
Hra navazuje na právě vysílaný televizní se-
riál Skautská pošta 1918, který se věnuje vzni-
ku Československa. Skauti tehdy zajišťovali 
do ručování dopisů i tajných depeší. Všechny 
děti do 15 let si roli doručovatele mohou samy 
vyzkoušet. Více informací k pravidlům soutě-
že, která trvá do konce letošního roku, nalez-
nete po přihlášení na www.skautskaposta.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ADVENT V KNIHOVNĚ 2018
Vánoce s  knihovnou, adventní odpoledne 
pro celou rodinu s divadelním představením 
a dílničkou, se uskuteční v sobotu 1. prosin-
ce od 16 hodin. Přijďte si vyzkoušet vánoční 
zvyky, ochutnat vánoční punč a užít si před-
vánoční pohodu. Pro děti bude připravené 
divadelní vánoční představení Betlém aneb 
putování za hvěz dou v podání Divadla Koráb. 
Vstupné dobro volné.

V úterý 4. prosince vás zveme na Matyl-
dino pohádkohraní, kde se s  dětmi sezná-
míme s  čertovskou babičkou, které se bojí 
i  sám Lucifer. Určitě si také něco vyrobíme 
a zamlsáme si. Spolu s Matyldou se na vás tě-
šíme v 16 hodin na dětském oddělení.

V  rámci Vánočního tvoření si můžete 
ve středu 12. prosince od 13 do 17  hodin 
přijít vyrobit malý dárek pro sebe i  druhé 
na dětské oddělení na pobočku Parník.

Ve středu 19. prosince vás zveme na Vá-
noční klubíčko, kde si vyrobíme přáníč-
ka s  otisky ručiček vašich dětí, tak přijďte 
v 10 hodin na dětské oddělení. Jako obvykle 
nebudou chybět doporučení, co číst.

KONČÍ DALŠÍ PC KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Od  začátku měsíce září do  poloviny prosin-
ce 2018 pravidelně navštěvovalo 31 účast-
níků PC kurz pro začátečníky nebo PC kurz 
pro pokročilé. Lektorka je ráda, že kurzistům 
může předat spoustu nových informací. 
Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifi-
kát. Pokud máte také zájem o výuku na počí-
tači, tak od ledna a od března 2019 budeme 
vypisovat další kurzy v  městské knihovně. 
Těší se na Vás lektorka Adéla Voclová. Přihlá-
sit se můžete osobně v knihovně nebo přes 
e-mail adela.voclova@moderniknihovna.cz. 
Počet míst je omezen.

Upozornění na uzavírky knihovny
Oddělení pro děti bude uzavřeno ve  dnech 
10. až 12. prosince kvůli probíhající rekon-
strukci WC.
Celá knihovna bude uzavřena od  pátku 
14. prosince od  11:30 hodin až do  soboty 
15. prosince včetně z důvodu oprav schodi-
ště.
Knihovna bude uzavřena také o  vánočních 
svátcích 24. až 26. prosince, 31. prosince 
2018 a 1. ledna 2019.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vra-
cet bez omezení do  biblioboxů umístěných 
před vchody do budovy na Smetanově ulici 
i na pobočce Parník (Ústecká ulice).

Městská knihovna vám přeje předvánoční 
pohodu, příjemné svátky a dostatek času 
na čtení!

Další informace a aktuální otevírací dobu na-
leznete na  https://moderniknihovna.cz/cs/ 
nebo https://www.facebook.com/mekct/. 
Psát můžete na  info@moderniknihovna.cz 
nebo volejte 732 756 827.

VÝSTAVA 10 LET  
SPOLKU ZA JEDEN PROVAZ
Novou výstavu zahájí 7. prosince v 18 hodin 
vernisáž. Těšit se můžete na fotografie, které 
mapují desetiletou historii spolku Za  jeden 
provaz. Výstava potrvá až do 31. ledna.

ČERNOBÍLE
Do 6. prosince je v prostoru knihovny k vidě-
ní výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

NOVINÁŘKA MARKÉTA KUTILOVÁ 
MLUVILA O KONFLIKTU V SÝRII
Přednáška novinářky Markéty Kutilové o  re-
voluci a válce v Sýrii se uskutečnila 31. října 
v městské knihovně. Návštěvníci se dozvědě-
li, jak občanská válka přerostla v mezinárodní 
konflikt, ve kterém si Sýrii chtějí rozdělit me-
zinárodní mocnosti. Děkujeme za vysvětlení 
této komplikované a  stále aktuální situace! 
Těšíme se na  novou knihu Ve  válce, která 
vznikla opět ve spolupráci s Lenkou Klicpero-
vou a přinese příběhy obyčejných lidí z Iráku 
a Sýrie.

KULTURNÍ CENTRUM UPOZORŇUJE:

Koncert HLOUCAL QUINTET je ze zdravot-
ních důvodů zrušen.
Náhradní termín je 29. 1. 2019.

http://www.skautskaposta.cz/
mailto:adela.voclova@moderniknihovna.cz
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MĚSTSKÉ MUZEUM

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě-
lí od 8 do 18 hodin s těmito výjimkami: 
24. prosince od 8 do 11 hodin 
25. prosince od 13 do 18 hodin 
26. prosince od 13 do 18 hodin  
31. prosince zavřeno
1. ledna zavřeno

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE 
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a  to zejména začátečníkům. Probíhá 
vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se usku-
teční v  úterý 4. prosince 2018 od  17 hodin, 
tentokrát na téma Narození, svatba a smrt. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není tře-
ba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro-
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v  úterý 11. prosince 2018, pro 
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 ho-
din, pro starší děti (ve  věku od  9 do  12 let) 
od 17 hodin. V prosinci na téma Cukrář.

Cena každé lekce je 20 Kč (na  lekci není 
třeba se předem registrovat). Bližší informace 
podá lektorka semináře Mgr.  Radka Urbán-
ková (urbankova@mmct.cz).

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturní-
ho okruhu. V  rámci jednotlivých slohových 
epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta-
vitelů – také k osobnostem a památkám na-
šeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v měsíci.

Příští setkání se uskuteční v úterý 18. pro-
since 2018 od  17 hodin, tentokrát na  téma 
Kubismus po česku. Zvláštnosti domácího 
malířství, sochařství a  architektury. Cena 
každé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Lektor: PhDr.  Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v měsíci.

Příští setkání se uskuteční výjimečně 
ve čtvrtek 20. prosince 2018 od 17 hodin, 
tentokrát na  téma Vzpomínky na  Jab-
kancovou pouť. Cena každé lekce je 20 Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: Martin Šebela.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž tradiční vánoční výstavy Od Bar-
borky do Tří králů se uskuteční o první ad-
ventní neděli 2. prosince 2018 od 17 hodin. 
Úvodní slovo pronese Mgr.  Hana Klimešová 
z  Regionálního muzea v  Litomyšli, hudbou 
doprovodí Radka Mikulecká (akordeon) 
a Martina Mikulecká (housle).  Návštěvníci se 
mohou těšit nejen na  betlémy, ale zejména 
na zpodobení postav adventního a vánoční-
ho času. 

Výstava potrvá do  neděle 6. ledna 2019.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

Program (nejen) pro rodiny s dětmi So-
bota v muzeu proběhne 8. prosince 2018 
od  15 do  16:30 hodin. Návštěvníci se mo-
hou těšit na komentovanou prohlídku výsta-
vy, součástí programu bude i dílna zaměřená 
na zvyky adventního a vánočního období.

Upozornění pro badatele:
Od  17. do  31. prosince 2018 bude bada-
telna přístupná pouze po  domluvě na  tel. 
731 604 848. 

SPOLUPRÁCE MĚSTSKÉHO MUZEA A GYMNÁZIA:  
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ NAŠÍ STÁTNOSTI
V rámci projektu Oslavy stého výročí vzniku 
republiky v České Třebové připravili studen-
ti českotřebovského gymnázia prezentace 
na téma Významná výročí naší státnosti. 

První světové válce a vyhlášení republiky 
roku 1918 se věnovaly Emma Kameníková, 
Beáta Hrdličková a Daniela Řeháková. Nástup 
Hitlera k moci a události roku 1938 v Evropě, 
Československu i  České Třebové zmapoval 
Petr Blaško. Jan Růžička a  Tomáš Kupka se 
ve svém příspěvku věnovali dvěma význam-
ným událostem, a  to letům 1948 a  1968. 
Ke  druhému zmíněnému výročí se jim po-

dařilo získat i výpověď pamětníka srpnových 
událostí. Jediné „neosmičkové“ výročí – rok 
1989 – pak působivě zpracovali Tereza Sű-
sserová a Tomáš Verner.

Prezentace proběhly v přednáškovém sále 
českotřebovského muzea v  úterý 22. října 
pro školy a ve středu 23. října pro veřejnost. 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo 
kultury ČR a Pardubický kraj, akce se konala 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického. 

 Jitka Peková

Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách mu-
zea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz.

Jabkancová pouť 2018, pořádá Spolek od Sv. Kateřiny / foto: Michal Horák
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ROSA RODINNÉ CENTRUM

PROSINEC
4/12 16:00 Malování na textil
4–9/12 Vánoční výstava v Kulturním centru 
– Rosa se opět účastní této prodejní výstavy
7/12 od  9:00 Vánoční trhy v  Nové Louži 
v Ústí nad Orlicí – Rosa se účastní této pro-
dejní vánoční akce
12/12 16:00 Česko zpívá koledy – Rosa bude 
mít připravenu jednu z dílniček v Muzeu ČT
14/12 9:00 Přijďte pobejt. Vánoční posezení 
s  ochutnávkou cukroví a  vánočními zvyky, 
v Rose, vánoční pobytné 20 Kč
16/12 10:00 Vánoční trhy na Nádražní ulici, 
pod záštitou Kulturního centra, budou při-
praveny dílny pro děti

Přejeme Vám spokojené a  radostné prožití 
svátků vánočních v  kruhu Vašich nejbliž-
ších, zdraví a štěstí ať jsou při Vás na každém 
kroku. Děkujeme Vám za  přízeň a  podporu 
v tomto roce a těšíme se na společné zážitky 
v roce 2019. Tým RC Rosa

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Opět po  roce (a  to již po  třinácté) jsme se 
sešli v parku Javorka a očekávali příjezd sva-
tého Martina. Přijel na bílém koni, a s ním se 
na  cestu potemnělým parkem vydal i  prů-
vod. Rozsvícené lampiony, rozzářené dětské 
tváře... A co teprve vstkutku oslnivé vystou-
pení skupiny Tartas!

Děkujeme všem, co přišli a pomáhají nám 
tuto tradici udržovat živou, děkujeme Hřeb-
čínu Karlen za  zhmotnění příjezdu Martina 
na  bílém koni a  skupině Tartas za  zářivou 
ohňovou šou, a také všem ženám z RC Rosa 
za přípravu a pomoc na této akci.

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2018

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

KLUB ROSTEME SPOLU
ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

Út 8:30–12:00 KLUB RODIČŮ S MIMINKY

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA
KLUB MONTEROSÁČEK 
TRIBAL

Čt
8:30–12:00
12:00–18:00
17:30–18:30

HERNA
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
KLUB PRO TĚHOTNÉ

Pá 8:30–12:00 HERNA A RECY TVOŘENÍ

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

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Ing. Jolana Bohatá

• kompletní vedení účetnictví a daň. evid.
• DPH, silniční daň…
• zpracování daňových přiznání
• zastoupení klienta, komunikace s úřady

mobil: 732 418 410 
jolana.bohata@hapec.cz

INZERCE

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování občanů o hrozícím nebezpečí a dalším dění ve městě prostřednictvím SMS, 
e-mailu nebo hlasových zpráv.  Při registraci na https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký 
druh informací chcete dostávat.

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.

NOCOVÁNÍ V HALLOWEENSKÉM STYLU
Nocování bylo v maskách, maličko strašidelné, užili jsme si stezku odvahy i vyrábění šitých 
dýní a stihli jsme i malou oslavu s velikým dortem. Těšíme se na příště.

Rosa rodinné centrum, z.s., Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová. 
Tel.: 773 601 427, e-mail: rcrosact@seznam.cz

Nocování v Rose v maskách
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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.cbctrebova.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

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – PROSINEC
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin

1.–2. 12. 2018 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
8.–9. 12. 2018 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová, tel. 606, tel. 704 599
15.–16. 12. 2018 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643
22.–23. 12. 2018 MDDr. Hájek Jiří, Vysoké Mýto, Čelakovského 112, tel. 465 420 400
24. 12. 2018 MUDr. Hausknechtová Hana, Česká Třebová, Habrmanova 306, tel. 465 534 835
25. 12. 2018 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310
26. 12. 2018 MUDr. Hendrych Zdeněk, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 970
27. 12. 2018 MUDr. Hendrychová Miroslava, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 960
28. 12. 2018 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949
29.–30. 12. 2018 MUDr. Jindrová Martina, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
31. 12. 2018 MUDr. Horáková Hana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 465 531 554
1. 1. 2019 MUDr. Dostálová Jarmila, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949

NADACE POMÁHÁ  
ADOPCÍ NA DÁLKU
V  minulém čísle těchto novin jste se moh-
li seznámit s  činností Nadace Mezinárodní 
potřeby, která sídlí v České Třebové. A tak již 
víte, že v  rámci programu „Zdravá mládež“ 
finančně podporujeme lektory, kteří na čes-
kých školách přednášejí o tématech jako al-
kohol, drogy, šikana, vztahy v kolektivu, sex, 
nebezpečí na  internetu a  dalších. V  našem 
regionu působí nadací podporovaný lektor 
Ing.  Petr Kadlec, DiS., se kterým se mohou 
vaše děti či vnoučata setkat na 2. stupni ZŠ 
a  středních školách. Kromě přednášek Petr 
organizuje i  klub „Hraničáři“ pro chlapce 
ve věku 10–16 let.

Mezi naše zahraniční projekty patří již 
od  roku 1997 Dálková adopce PLUS®. Tento 
program máme v  Bangladéši, Burkině Faso, 
na Filipínách, v Indii, Nepálu a Ugandě. Dárci 
mohou na dálku „adoptovat“ konkrétní chu-
dé dítě a pravidelně přispívat na jeho vzdě-
lání. Od  „svých“ dětí na  oplátku dostávají 
čtyři zprávy za  rok: např. dopis, fotografii či 
vysvědčení. Díky darům 500 dárců z ČR nyní 
takto studuje 450 dětí bez rozdílu vyzná-
ní. Naprostá většina z  nich by bez podpory 
nemohla vůbec chodit do školy. Vzdělání je 
osvědčeným nástrojem k  řešení veliké chu-
doby v těchto zemích. Podporu můžete také 
darovat jako dárek jiné osobě, stačí, když 
nám to napíšete a zprávy o podporovaném 
dítěti budeme posílat tomu, koho jste takto 
obdarovali.

VOLNÁ MÍSTA  
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Sociální služby Česká Třebová hledají do Do-
mova pro seniory pomocnou kuchařku. 
Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravotní 
stav. Informace u vedoucí stravovacího úse-
ku p.  Valentové, tel. 465  503  453 , e-mail: 
kuchyn@socialnisluzbyct.cz.
Sociální služby Česká Třebová  hledají do Do-
mova pro seniory pečovatelku, nástup mož-
ný ihned. Podmínkou empatie a kladný vztah 
k seniorům, dobrý zdravotní stav. V případě, 
že uchazečka nemá potřebné vzdělání ani 
akreditovaný kurz, umožníme jeho absolvo-
vání do  18 měsíců od  nástupu. Informace 
u vrchní sestry p. Drvoštěpové, 739 344 576, 
e-mail: zdravotní@socialnisluzbyct.cz.

Nadace Mezinárodní potřeby pod-
poruje i  Dětský domov Savar v  Ban-
gladéši. Pro naše dárce a  příznivce po-
řádáme tzv. Vánoční sbírku, ve  které 
můžete přispět na  různé speciální potřeby. 
Letos jde např. o  praktické balíčky pro děti 
a  jejich rodiny či filtry na  čištění vody. Sbír-
ka právě probíhá a  informace o  ní najdete 
na www.mezinarodni-potreby.cz v sekci Dal-
ší projekty – Zvláštní sbírky.

lektor Petr Kadlec

Děti ve slumu v Bangladéši

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V SEZÓNĚ 2018–2019 V ČESKÉ TŘEBOVÉ

• Zimní údržbu silnic I. třídy v Pardubickém kraji zajišťují společnosti 
Eurovia a Sovis. Silnici č. I/14 v České Třebové (hlavní tah městem) zajišťuje společnost 
Sovis. 

• Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy zajišťuje SÚS Pardubického kraje. 
Krajský centrální dispečink tel: 466 052 726 nebo 602 283 890, e-mail: dzs@suspk.cz
Cestmistrovství Ústí n. Orlicí, tel: 465 500 709 nebo 723 262 774, e-mail: dzsuo@suspk.cz

• Zimní údržbu na místních a účelových komunikacích v České Třebové, 
včetně chodníků provádí firma Eko Bi, s.r.o. 
Dispečera zimní údržby kontaktujte na telefonu: 737 210 007.

Nadace Mezinárodní potřeby 
Vinohradská 909, Česká Třebová
www.mezinarodni-potreby.cz
E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
Tel.: 732 373 573
Č. účtu: 2700139555/2010

Ida Kadlecová

mailto:nadace@mezinarodni-potreby.cz
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ČESKÝ DEN S VLAJKAMI
MŠ Habrmanova se zúčastnila akce Český den s vlajkami ke 100 letům republiky 28. 10. 2018, 
přispěli jsme k rekordu a zapsali se do České knihy rekordů.

Hana Najmanová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálo-
vá sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek 
je určen především na  podporu charitních 
služeb v našem regionu.

Již po devatenácté přijdou koledníci s přá-
ním štěstí, zdraví a pokoje do našich domác-
ností a všem lidem nabídnou i možnost při-
spět potřebným z našeho okolí. 

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ 
J. W. Goethe

Služby Oblastní charity využívají mladí 
i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním po-
tížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodi-
na je základní životní jistota každého člověka 
a právě podpora rodiny je jedním z hlavních 
cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku 
Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto cha-
ritní služby na Orlickoústecku:
• Sociálně terapeutické dílny
• Domácí hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Rodinná centra
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Občanská poradna
• Zařízení pro osoby bez přístřeší
• Dar na  realizaci humanitárních projektů 

v zahraničí
• Přímá pomoc lidem v nouzi

V  roce 2018 se v  orlickoústeckém okrese 
vybralo 2.895.811 Kč. 65 % výtěžku se vrá-
tilo do  našeho regionu a  využilo zejména 
v  Domácí hospicové péči a  Charitativní pe-
čovatelské službě. Další podíly byly určeny 
na projekty Diecézní charity HK (15 %), na za-
hraniční humanitární fond Charity ČR (10 %), 
na režii Tříkrálové sbírky (5 %) a projekty Cha-
rity ČR (5 %).

Bližší regionální informace k  TS 
a  k  činnosti Oblastní charity naleznete 
na  www.uo.charita.cz a  v  časopise Charitní 
aktuality, který budou rozdávat koledníci. 
Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz.

Iva Marková

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Organizace AUDIOHELP z.s., středisko pro 
sluchově postižené Ústí nad Orlicí, nabízí 
občanům České Třebové a  okolních obcí 
sociální služby v  roce 2018 vždy druhé úte-
rý v  měsíci, tj. 11. 12. 2018. V  DPS (Žluťák) 
od  8:00 do  10:45 h v  jídelně a  Domově pro 
seniory Bezděkov od 11 do 13 h ve společen-
ské místnosti. Od 13 h dle potřeby budeme 
poskytovat terénní služby u občanů v  jejich 
bydlišti dle domluvy (vhodné pro občany 
imobilní a  přestárlé, pro které je obtížné se 
na  naše služby dopravit). V  uvedených pro-
storách, kde budeme služby poskytovat, 
mohou občané získat vše, co je potřeba 
ke  sluchadlům, a  to od  koncovek, náhrad-
ních dílů až po baterie a rovněž tak kompen-
zační pomůcky pro sluchově postižené. Tel. 
602 957 243. 

Vladimír Král

MINIOLYMPIÁDA
Ve  středu 10. 10. se v  Domově pro seniory 
u  příležitosti oslav Dne seniorů uskutečnila 
Miniolympiáda. Tato vědomostně doved-
nostní akce má již mnohaletou tradici. Le-
tos se poprvé, na  rozdíl od  předcházejících 
ročníků, nesoutěžilo v  družstvech, ale kaž-
dý závodil sám za  sebe. Pro účastníky bylo 
připraveno 6 stanovišť. Dvě stanoviště byla 
sportovní – kuželky a hod na terč. Na dalších 
stanovištích měli senioři za úkol správně se-
řadit známé dvojice (Adam, Eva, Bohdalo-
vá, Dvořák, Voskovec, Werich…), poskládat 
puzzle z  Českotřebovských fotografií, přip-
nout kolíčky na  kus oblečení (vyrobeného 
z  kartonu), nebo vyjmenovat alespoň 5 po-
volání, začínajících na písmeno, které si vylo-
sují. Souboj byl po celou dobu Miniolympiá-
dy velmi vyrovnaný a nakonec vítěze, druhé 
a třetí místo dělil vždy jediný bod.

S  uspořádáním této akce nám přišli po-
moci studenti VOŠ a SŠT Česká Třebová, obor 
sociální práce. Každý student měl za úkol ob-
sluhovat svoje stanoviště a  zapisovat účast-

Oslavy 100. výročí republiky na MŠ Habrmanova

Hudební vystoupení pánů Skalického a Zoubka 

níkům získané body za splněné úkoly do hra-
cí karty. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
studentům, paní učitelce Mgr. Lence Velebné 
i  vedení školy, protože pomoc studentů je 
pro akce takového rozsahu nepostradatelná.

Dále bychom chtěli poděkovat firmám 
Mika a.s. a Kubík a.s. za spolupráci při přípra-
vě na Miniolympiádu.

DUŠIČKY
Poslední říjnový den 31. 10. se v Domově ko-
nala akce s  názvem Dušičkové dopoledne. 
Uživatelé mohli v kapli domova zapálit svíč-
ku za své blízké a zavzpomínat. Děkan Řím-
skokatolické církve Miloš Kolovratník si pro 
seniory připravil výklad významu křestních 
jmen a poté vedl mši, za klavírního doprovo-
du pana Rudolfa Fluxi.

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM  
ZA JEJICH CELOROČNÍ PRÁCI
Rádi bychom také poděkovali za  celoroč-
ní práci dobrovolníkům – panu Skalickému 
a Zoubkovi, kteří pravidelně každý měsíc do-
chází do Domova zahrát uživatelům. Hudeb-
ní vystoupení pánů Skalického (kytara, zpěv) 
a  Zoubka (harmonika) jsou mezi seniory 
velmi oblíbená a  jsou téměř nejnavštěvova-
nějšími akcemi. Uživatelé si mohou společně 
s nimi zazpívat a zapomenout na každoden-
ní starosti.

Děkujeme a doufáme, že spolupráce bude 
moci i nadále pokračovat.

Helena Mechlová, DiS., aktivizační pracovnice

http://www.uo.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
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DEN S POKUSY  
V MŠ VINOHRADY
Dne 24. 10. 2018 se v naší školce konala od-
polední akce pro rodiče a děti s názvem „Den 
s pokusy“. Jak název napovídá, jednalo se o 
zábavné odpoledne plné vědy, která však 
dětem vzhledem k  věku připomínala spíše 
kouzla a čáry. Po příchodu do třídy Motýlků, 
kde vše začalo, dostaly děti na  krk kartičku 
s osmi prázdnými políčky a všichni přítomní 
se rozdělili do  osmi skupin. Úkolem každé 
skupiny bylo postupně projít všech osm sta-
novišť a zaplnit všechna políčka na kartičce. 
V každé třídě byly připravené vždy dvě paní 
učitelky v  bílém plášti, každá s  jiným poku-
sem. Děti s  rodiči tak navštívili výzkumný 
ústav, ve  třídě Berušek, kde v  ledovém od-
dělení vyráběli korále z  ledu, a  v  duhovém 
oddělení zase žasli nad duhou z  lentilek. 
Ve třídě Sluníček si děti vyzkoušely roztančit 
papírky a nechaly rozkvést papírové lekníny. 
Ve  třídě Žabiček si děti připravily kouzel-
ný lektvar měnící barvu, který mohly vypít 
a podivovaly se nad duhovým talířem plným 
měnících se barev. Ve třídě Motýlků děti ča-
rovaly s barvami a vesele poroučely hrnečku, 
aby sám vařil. Na závěr akce si děti vysloužily 
svítící náramek, který jim jistě dělal svým svi-
tem radost až do noci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
ZŠ NA ROVINĚ
Máte doma předškoláka, ale nejste 
si jisti klasickým školstvím? Přijďte se 
společně podívat k  nám! Ve  čtvrtek 
13. prosince 2018 od 8 do 12 hodin. Více in-
formací a  závazná rezervace místa na e-mai-
lu jasanskab@gmail.com. Další podrobnosti 
na  www.zsnarovine.eu nebo https://www.
facebook.com/NaRovineCeska Trebova/.

JAK JSME V MŠ U KOUPALIŠTĚ  
SLAVILI SVÁTEK REPUBLIKY
Nejraději bydlím v zemi,
kde mi všichni rozumějí,
kde mám mámu, tatínka,
bydlí tu má rodinka.
Od hor k horám v mojí vlasti,
mluvíme tu rádi česky. 
Střídá se nám mírné klima,
jaro, léto, podzim, zima.
Nejsou jiná místa hezká,
než-li je ta země Česká.
Oslavy stého výročí vzniku Československa 
jsme vnímali jako velkou příležitost posílit 
v dětech občanství, lásku k rodnému jazyku 
a lásku k naší zemi.

Vyprávěli jsme si o  symbolech země – 
hymně, vlajce, znaku, a  národním stromu 
– lípě. Prohlédli jsme si obrázky Prahy a Praž-
ského hradu – sídlo našeho pana prezidenta.

Na  oslavy naší republiky jsme si uklidili 
školní zahradu a připravili ji k zimnímu spán-
ku.

LÉTAJÍCÍ BAREVNÉ KLENOTY MEZI DĚTMI 
Tak nazývá své papoušky pan majitel a cho-
vatel Radek Podolský, který k  nám se svými 
opeřenci po roce zavítal.
Společně se svojí partnerkou pro děti při-
pravili vyprávění o životě papoušků ve volné 
přírodě, ale i  o  tom, jak se chovají v  zajetí. 
Dětem byl představen papoušek Kakadu, Ara 
a Žako.

Bylo vidět, že se všem papouškům mezi 
dětmi líbilo, Žako předvedl své mluvící schop-
nosti, Eliška uměla válet sudy a  modrožlutý 
Nero roztáhl svá křídla ve tvaru motýla.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

POSLEDNÍ LET BROUČKŮ  
V MŠ VINOHRADY
Dne 14. 11. 2018 proběhla v naší školce pozd-
ně odpolední akce pro děti a rodiče „Posled-
ní let broučků“. Organizaci si tentokrát vzaly 
na starost paní učitelky ze třídy Motýlků. Aby 
děti ze všech tříd byly na odpolední program 
pěkně motivované, zahrály jim dopoled-
ne paní učitelky ve  třídě Motýlků divadélko 
o  tom, jak krteček uspával zvířátka. Děti kr-
tečkovi slíbily, že večer pomůžou posledním 
broučkům posvítit  na cestu do jejich zimních 
postýlek. A svůj slib do puntíku splnily. O půl 
páté se na  zahradě sešlo mnoho dospělých 
a  ještě více dětí s  lucerničkami a  lampiony. 
Po  krátké scénce o  rozpustilých čmeláčích 
klucích Brumdovi a  Čmeldovi, kteří si ještě 
svůj zimní přístřešek nenašli, se všichni vydali 
průvodem svítit jim i dalším hmyzím tvorům 
na cestu. Poslední let broučků jsme zakončili 
zpíváním mravenčí ukolébavky na  dobrou 
noc. Všechny děti si za pomoc vysloužily sví-
tícího pavoučka pro štěstí. Počasí nám letos 
přálo, tma se dostavila v pravou chvíli a roz-
zářená očička a  úsměv na  tvářích dětí byly 
zase tou největší odměnou pro paní učitelky.

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

OSLAVILI JSME SPOLU 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
A nebyly to oslavy ledajaké! Celý říjen jsme vyráběli vlajky – bylo jich 686! Tu poslední – živou, 
jsme vytvořili sami. V tričkách trikolory a při zpěvu písně „Ach synku, synku“ jsme si všichni, 
malí i velcí, připomněli naši stoletou historii.

Simona Dolečková, ZŠ Habrmanova

JABLÍČKOVÁNÍ V MŠ U STADIONU
V úterý 16. 10. 2018 od 14:30 do 16 hodin se 
na zahradě mateřské školy U Stadionu kona-
lo odpoledne s rodiči nazvané „Jablíčkování“. 
Děti měly možnost si vyzkoušet spoustu ak-
tivit na  dané téma. Bylo pro ně připraveno 
9 stanovišť, kde si mohly procvičit jemnou 
i  hrubou motoriku, početní představy, smy-
slové vnímaní atd. Vše se točilo kolem jablí-
ček. Na  posledním stanovišti čekala na  děti 
i dospělé ochutnávka dobrot z jablíček, které 
připravili šikovní rodiče nebo prarodiče. A že 
bylo opravdu co ochutnávat – pomazánky, 
saláty, štrúdly, koláče, buchty, rohlíčky, su-
šenky, dorty, křížaly… Na  zapití nechyběl 
jablečný mošt a taky domácí jablečný sirup. 
Počasí nám přálo a „Jablíčkování“ se vydařilo 
na  jedničku. Doufám, že si tuto akci ostatní 
rodiče užili se svými dětmi stejně dobře jako 
já.

Tímto děkuji celému kolektivu MŠ U  Sta-
dionu za  krásně připravené odpoledne pro 
nás i  naše děti a  taky děkuji všem mamin-
kám, tatínkům a babičkám za upečení skvě-
lých dobrot z jablek.

Za klub rodičů Jana Stolariková

Oslavy 100. výročí republiky na ZŠ Habrmanova
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PĚT MEDAILÍ Z MEZINÁRODNÍHO TURNAJE VE VÍDNI
Velmi úspěšná letošní sezóna DSC GYM 
Česká Třebová pokračovala 20. října velkým 
mezinárodním turnajem ve Vídni. Po výbor-
ných výsledcích na  nedávném mistrovství 
světa vyslal náš oddíl do Rakouska osmičlen-
né družstvo, kromě trenérů Lukáše Jandy 
a  Davida Sedláka to bylo šest osvědčených 
závodníků. OPEN BJJ AUSTRIA se zúčastnili 
Sára Venclová, Karolina Hermanová, Vale-
rie Poulová, Tadeáš Smejkal, Ondřej Skřivan 
a Václav Němec. 

Na rozdíl od Mistrovství světa v Ostravě se 
tentokrát turnaje zúčastnilo 412 registrova-
ných sportovců z 21 států a objevily se i týmy 
nové, jako například Maročané, závodníci 
z Lucemburska, Finska, Anglie či Peru. Vídeň 

byla pro naše borce novou zkušeností, proto-
že se museli vyrovnat se zcela odlišnou takti-
kou některých soupeřů. Pravidla, při kterých 
boj končí vzdáním se soupeře, zde byla po-
tlačena strategií získat při zápasu minimálně 
dva body a pak se již do dalších větších akcí 
nepouštět. O  tom, že se této nové taktice 
Třebováci brzy přizpůsobili, svědčí i konečný 
zisk pěti medailí. Stříbrné kovy si přivezly 
Sára Venclová a Valérie Poulová, bronz Ka-
rolína Hermanová, Tadeáš Smejkal a Ond-
řej Skřivan. Snad i následující mistrovství 
Evropy, které se bude konat v závěru roku 
v Praze, zacinká drahými kovy.

Milan Michalski a Lukáš Janda

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2018
V  pátek 19. října k  nám do  školy zavítal 
zvláštní a  dlouho očekávaný host – pan 
Jiří Fišer. Hlavní iniciativu projevil můj spo-
lužák J. Herman, který tuto návštěvu zařídil. 
Děkuji mu tedy za  všechny, kteří se mohli 
s panem Fišerem setkat takto osobně.

Pan Jiří Fišer je jedním z  mála, kterému 
se podařilo přežít pokusy možná toho nej-
zvrácenějšího válečného zločince a  lékaře 
v koncentračním táboře v Osvětimi – Josefa 
Mengeleho. Byl to muž, který poslal osobně 
400 tisíc židů do plynových komor a prová-
děl brutální pokusy na  stovkách dvojčat, 
z nichž přežila pouze necelá jedna stovka.

Pan Fišer se narodil roku 1936 v  České 
Třebové jako žid ze strany otce i matky. Jeho 
otec pracoval v České Třebové na dráze. Roku 
1939 byl poslán do výslužby, v následujícím 
roce 1940 ho zatkli za  sabotáže a  poslali 
do  koncentračního tábora v  Dachau, v  dal-
ším táboře nedaleko německého Hamburku 
v roce 1941 zemřel údajně na selhání srdce. 
1. dubna 1942 byl J. Fišer i s celým zbytkem 
své rodiny transportován do  Terezína, zde 
žily děti odloučeny od  své matky. Znovu se 
s ní setkaly 15. května 1944, kdy byli všichni 
zařazeni do transportu a v hrozných podmín-
kách za 3 dny a 2 noci přepraveni do Osvěti-

mi-Březinky (Auschwitz-Birkenau). Při selekci 
pak byl J. Fišer se svým bratrem nadobro od-
loučen od matky a sestry. Obě byly 12. čer-
vna 1944, kdy byl zlikvidován rodinný tábor, 
poslány do plynu. J. Fišer šel se svým bratrem 
dvojčetem do karanténního tábora k dokto-
ru Mengelemu, který na nich prováděl různé 
pokusy. Doktora si pan Fišer pamatuje jako 
elegána s  bílými rukavičkami, ovšem velmi 
prudké povahy. Prý byl fascinován dvojčaty, 
takže když nějaký lékař s nimi něco pokazil, 
čekala ho obvykle poprava.

27. ledna 1945 byl tábor osvobozen Ru-
dou armádou. Po převozu do Košic si bratry 
Fišerovi vyzvedl jejich strýc, kterému se po-
dařilo uprchnout z  transportu do  Osvětimi. 
Pobyt v táboře panu Fišerovi dodnes připo-
mínají problémy s revmatismem a samozřej-
mě si odtud také odnesl přetrvávající psy-
chická traumata. O smrti své matky a sestry 
se dozvěděl až po poměrně dlouhém pátrá-
ní. Bratr J. Fišera zemřel roku 2011 na problé-
my se srdcem.

Jsme vděčni, že se pan Fišer s námi podělil 
o své strašné zážitky z Osvětimi a byl ochotný 
odpovědět na všechny naše otázky.

Filip Karlíček, 6.A STUDENTI SE ROZHODLI VYRÁBĚT 
ČAJE A DŘEVĚNÉ PALETKY
Jsme žáci VOŠ a SŠ technické v České Třebo-
vé a rozhodli jsme se zapojit do projektu JA 
studentská firma, kde jsme si založili firmu 
a  vymysleli produkty firmy. Budeme vyrá-
bět sypané čaje se sušenými plody a  by-
linkami a  paletky. Paletka poslouží jako 
držák na mobil při nabíjení, na podepření 
telefonu například při čtení a  třeba jako 
podložka pod hrnek. Také spolupracujeme 
s  chráněnou dílnou, která nám vyrábí kera-
mické listy, a tím je podporujeme. 

Zúčastnili jsme se soutěže JA CITY INTER-
NATIONAL INNOVATION CAMP v  Bratisla-
vě, kde jeden z  členů firmy vyhrál 1. místo 
v  soutěži o  nejlepší produkt vymyšlený bě-
hem 3 hodin na  zadané téma. Pro více in-
formací navštivte náš web www.paletea.cz, 
www.facebook.com/yourpaletea/ nebo in-
stagram www.instagram.com/yourpaletea/.

Cerháková Lenka

VÝMĚNNÝ POBYT V ITÁLII
Dne 17.  října jsme se společně s  naší ško-
lou vydali do  Itálie zahájit výměnný pobyt. 
Po brzkém ranním vstávání na vlak a úspěš-
ném příjezdu na pražské letiště nám letadlo 
odlétalo po desáté hodině. Z letiště v Miláně 
jsme jeli školním autobusem do  města Vi-
mercate, kde jsme se potkali se svými ital-
skými partnery. Celý týden jsme navštěvovali 
krásná místa jako například město Como, 
Monza, Mantova a  spousty dalších. Musím 
říci, že město Como bylo opravdu nádherné 
a  to samé platí i  o  městu Milán. Viděli jsme 
mnoho architektonicky a historicky význam-
ných staveb. Milánský dóm, divadlo La Scala 
a mnoho dalších. Celý tento pobyt byl pro mě 
úžasnou zkušeností. Procvičili jsme si anglič-
tinu, naučili se komunikaci s cizinci a při akti-
vitách, které pro nás byly pořádané ve škole, 
jsme si procvičili tango či foxtrot, připravo-
vali jsme pod vedením šéfkuchaře tiramisu 
nebo natáčeli krátký film. Samozřejmě jsme 
se naučili nějaká ta italská slovíčka. Vychut-
návali jsme si spousty nových jídel, užili si 
překrásné počasí plné sluníčka a zažili spous-
ty zážitků, na které jen tak nezapomeneme. 
Týden uplynul jako voda a  24.  října jsme se 
museli vrátit. Myslím, že nejsem jediná, komu 
se vůbec nechtělo.

Radka Pavlásková, 2.C

Jiří Fišer

http://www.paletea.cz/
http://www.instagram.com/yourpaletea/


23

SPORT / PROSINEC 2018

JUNIOŘI OT  
VE RTYNI V  PODKRKONOŠÍ
Rtyně v  Podkrkonoší hostila 4. 11. další 
kolo juniorské ligy. Na  úvod jsme se střetli 
s  domácím týmem. Od  začátku jsme dikto-
vali tempo a  dostávali se do  slibných šancí 
a bylo jen otázkou času, kdy se bude měnit 
skóre. V úvodní třetině se podařilo skórovat 
Tadeáši Vaňkovi, Vojtovi Šmídovi a  Davidu 
Královi. Ve druhé třetině se osmělil i soupeř, 
který drobně korigoval skóre. Vojta Šmíd 
však vybídl ke  gólům Tadeáše Vaňka a  Ště-
pána Kapouna, a  tak jsme si stále udržovali 
celkem pohodový náskok, který byl podpo-
řen skvělými zákroky brankáře Karla Aubuse. 
Třetí třetina byla stále v naší režii a po gólech 
Vojty Moravce, Dominika Zlesáka, Vojty Šmí-
da a Štěpána Kapouna jsme zvítězili celkem 
v  pohodě 9:2. Velmi produktivní Vojta Šmíd 
ještě stihl neproměnit trestné střílení, a  ne-
být závěrečného vyloučení Honzy Peroutky, 
mohli jsme se dočkat i vytoužené desítky…

Druhý zápas jsme hráli proti Pirátům 
z Chrudimi v čase oběda a dá se říct, že tem-
po spíše připomínalo „polední klid“. Nikdo 
nechtěl udělat chybu a oba týmy vycházely 
ze zabezpečené obrany podpořené výbor-
nými zákroky obou brankářů. Jako první se 
osmělil náš elitní útok, kdy Vojta Šmíd krásně 
našel Tadeáše Vaňka, který se střelou z první 
nemýlil. Na další gól se poté čekalo poměrně 
dlouho i díky zákrokům obou brankářů a nut-
no dodat, že v této části hry nás Karel Aubus 
hodně podržel. Důležitým momentem byl 
mazácký gól Dominika Zlesáka přímo z rohu. 
Rozhodující okamžik však přišel až v závěru 
zápasu, kdy nejdříve Štěpán Kapoun chlad-
nokrevně zakončil trestné střílení a prakticky 
vzápětí Karel Aubus soupeřovo trestné stříle-
ní zneškodnil. Poslední gól naservíroval Vojta 
Šmíd jako lahůdku před prázdnou branku 
Dominiku Zlesákovi, čímž mu za tým pogra-
tuloval k  blížícím se narozeninám. Piráti na-
konec podlehli výsledku 4:0.

Josef Kvapil

ZÁVODNÍ SEZÓNA 2018 SPORTOVNÍHO SPOLKU  
„PRESTIGE MTB CYCLING TEAM“

Sezóna MTB závodů je u konce a naši členové 
si nyní užívají zaslouženého odpočinku, než 
se v plné síle opět vrátí ke kolu a tréninkům 
na sezónu 2019. Odpočinek a relaxace je stej-
ně důležitou součástí přípravy jako vlastní 
trénink.

S ukončením sezóny nadešel i čas výroční-
ho setkání našeho spolku – čas zhodnocení 
našeho hospodaření, výsledků našich členů 
v závodní sezóně 2018, co se podařilo a na-
opak nepodařilo, ale také prodiskutování 
plánů na rok 2019. 

Letošní schůze čítala 23 aktivních sportov-
ců a další se k nám hlásí, což je velmi příjem-
ná vizitka.

Jedním z  cílů našeho spolku je zapojit 
také mládež do krás MTB i silniční cyklisti-
ky. V sezóně 2018 jsme ukázali cestu k někdy 
drsnému, ale krásnému závodnímu prostředí 
dalším mladým závodníkům a velice nás těší, 
že pro sezónu 2019 se k  nám přidaly další 
dvě naděje.

 Další aktivitou spolku je pořádání zá-
vodu, tzv. Rybnický mazec, který je určen 
nejen pro aktivní sportovce, ale také pro ši-

rokou veřejnost. Letos se tento závod jel již 
po  páté a  naši členové se tak vžívají do  rolí 
organizátorů, trasérů i  traťových komisařů. 
Závodu se v  letošním roce zúčastnilo nece-
lých 100 závodníků na  dvou tratích různé 
délky a  obtížnosti. Pořádání i  takto komor-
nějšího závodu je časově a organizačně ná-
ročné, proto nás vždy těší pozitivní ohlasy 
závodníků.

Letos jsme se poprvé zapojili mezi pořa-
datele série závodů pro nejmenší cyklisty 
pod názvem „Hledá se vítěz“. Zázemí nám 
poskytl sportovní areál Peklák, kde se po-
dařilo připravit na  travnatém prostoru pod 
bufetem atraktivní závodní okruh s  jedno-
duchými překážkami. Věříme, že se tato akce 
postupně dostane do  povědomí a  přitáhne 
více dětí a mládeže z České Třebové a blízké-
ho okolí k cyklistice.

Všichni naši aktivní členové po cílené zim-
ní přípravě bodovali skvělými výsledky. Rok 
2018 pro nás byl úspěšný jak v MTB marato-
nech po celé České republice (dokonce i  je-
den zahraniční start), tak i v Českém poháru 
XCO (cross-country), ale také v triatlonu. Cy-
klistika je sport náročný na  čas a  přesto, že 
většina našich členů má rodinu a pracuje, na-
cházejí čas na trénink a dokáží obstát ve špič-
kové konkurenci amatérské MBT cyklistiky.

A tady trocha statistiky na konec, abys-
te věděli, jak jsme si v této sezóně vedli:
• vybojovali jsme celkem 57 zlatých medailí, 

37 stříbrných a 19 bronzových
• ujeli jsme celkem 6 949 závodních kilomet-

rů, a to nám zabralo cca 526 hod.
• vidět jsme byli na 115 závodech (místech)

Pokud se o  nás chcete dozvědět 
víc, navštivte naše webové stránky 
www.prestigemtbteam.cz nebo nás najde-
te na  Facebooku pod „Prestige MTB cycling 
team z.s.“.

Na  závěr bychom také chtěli poděkovat 
všem našim sponzorům, kteří nás finančně 
podporují a  věří tomu, co děláme. Z  nejvý-
znamnějších bychom rádi jmenovali: PIRELL 
s.r.o., CZ LOKO, a.s., PEWAG s.r.o., ORLIMEX 
s.r.o., KTM BIKE INDUSTRIES GmbH, LDM 
s.r.o., SOLEA CZ v.d., ALLCORA s.r.o.

Za celý tým Martina Neumanová
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SOLÁRIUM

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

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – PROSINEC

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
3. 12. ZAVŘENO!
6. a 13. 12. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 19:30–21:00 hod.
24. a 31. 12. otevřeno 9:00–14:00 hod.
Vstup dětí v doprovodu dospělých zdarma.
25. a 26. 12. otevřeno 9:00–21:00 hod.
27.–30. 12. otevřeno 8:00–21:00 hod.

Telefon 465  531  060, mobil 734  281  024, 
e-mail: bazen@ekobi.cz. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na www.bazen-trebova.cz.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.
Úterý 5:30–8:00 a 12:00–17:30 hod.
Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 18:00–21:00 hod.

Pátek 10:00–19:30 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

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

Veřejné bruslení 

Sobota 1. 12. 2018 15:00–16:15

Neděle 2. 12. 2018 13:00–14:15

Středa 5. 12. 2018 17:30–18:45

Sobota 8. 12. 2018 15:00–16:15

Neděle 9. 12. 2018 13:00–14:15

Středa* 12. 12. 2018 17:30–18:45

Neděle 16. 12. 2018 13:00–14:15

Středa* 19. 12. 2018 17:30–18:45

Sobota 22. 12. 2018 15:00–16:15

Neděle 23. 12. 2018 10:00–11:15 
13:00–14:15

Pondělí 24. 12. 2018 10:00–11:15

Úterý 25. 12. 2018 10:00–11:15 
17:30–18:45

Středa 26. 12. 2018 13:00–14:15 
17:30–18:45

Čtvrtek 27. 12. 2018 13:00–14:15 
15:30–16:45

Pátek 28. 12. 2018 13:00–14:15 
15:30–16:45

Sobota 29. 12. 2018 10:00–11:15 
15:00–16:15

Neděle 30. 12. 2018 10:00–11:15 
13:00–14:15

Pondělí 31. 12. 2018 10:00–11:15 
13:00–14:15

Středa 2. 1. 2019 17:30–18:45

PO DOBĚ ŠKVÁROVÉ ZAČÍNÁ DOBA TARTANOVÁ
Začátkem listopadu se slavnostně otevřely 
brány nového českotřebovského atletické-
ho stadionu. Po době škvárové začíná doba 
tartanová. Nový povrch, šestidráhový ovál, 
sektory na  téměř všechny technické i  bě-
žecké disciplíny, zkrátka atletický ráj. Mladí 
atleti z  Iscarex junior teamu a  jejich trenéři 
tak získali důstojný prostor pro svou pravi-
delnou přípravu. Nový stadion umožní tre-
nérům rozšířit dosavadní nabídku v celoroč-

ní přípravě o celou řadu disciplín, na které se 
doposud nebylo možno připravovat, nebo 
podmínky nebyly v  takové kvalitě, která by 
zajistila konkurence schopnou přípravu či 
bezpečnost dětí. Nyní tedy můžeme tréno-
vat v krásném a bezpečném zázemí. Tři tré-
ninkové skupiny, rozdělené dle věku dětí, se 
zde scházejí k pravidelným tréninkům 2–4× 
do  týdne. Nový stadion se tak stal krásným 
zázemím pro atletiku v České Třebové. 

Trenéři Iscarex junior teamu

ZIMNÍ STADION
Na  ZS probíhá 13. ročník městské hokejové 
ligy „O pohár starosty města“ – CHL. 

* Ve  středu 12. a  19. prosince může být 
bruslení pro veřejnost zrušeno kvů-
li zápasu HC Kohouti. Aktuální informa-
ce o  provozu jsou uvedeny na  webu: 
http://www.zimak-trebova.cz/.

SKI AREÁL PEKLÁK
Provoz dle počasí, aktuální informace 
na https://www.peklak.cz/ 

ATLETICKÝ STADION NA SKALCE 
TESTUJÍ PRVNÍ SPORTOVCI
Město Česká Třebová dokončilo 1. etapu 
rekonstrukce atletického stadionu Na  Skal-
ce v  rozsahu atletického šestidráhového 
400 metrů dlouhého oválu se sprinterskou 
rovinkou a  odbočkou s  vodním příkopem, 
sektorem pro skoky – do  dálky, trojskok, 
do výšky a o tyči a sektory pro vrhačské dis-
ciplíny – koule a  oštěp. Součástí je rovněž 
zpevněná startovací plocha pro požární 
sport a  fotbalové hřiště s  přírodním trávní-
kem. Přednost využívat travnatou plochu 
o rozměrech 105 na 68 metrů dostaly místní 
fotbalové oddíly. Netradiční modrá barva po-
lyuretanového povrchu atletického oválu zá-
měrně ladí se sousedícím zimním stadionem.

Stavba byla zkolaudována 22. října 2018 
a  jejím provozovatelem se stala městská 
společnost Eko Bi s.r.o. Zájemci o využívá-
ní tohoto nového sportovního zařízení z řad 
škol, sportovní veřejnosti a sportovních oddí-
lů mohou své požadavky směřovat k jednate-
li společnosti panu Zdeňku Řehákovi, e-mail: 
zdenek.rehak@ekobi.cz, tel. 731  125  802.  
Areál je přístupný veřejnosti od října do břez-
na od  8 do  18 hodin a  od  dubna do  září 
od 8 do 20 hodin. 

Město v  letošním roce podalo žádost 
o dotaci na 2. etapu stavby – krytou tribunu 
se zázemím pro provoz atletického stadionu 
z prostředků MŠMT ČR pro rok 2019.             red
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