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LEDNOVÉ NOVINY
Přinášejí zprávy k opravám pavlačové-
ho domu Červeňáku, k odložení mo-
dernizace železničního uzlu v České 
Třebové či hlasovacímu zařízení pro 
zastupitele. 

Na straně 9 naleznete nabídku diva-
delního předplatného pro sezónu jaro 
2019. Dále si můžete přečíst rozhovor 
s Martinem Šebelou o jeho nové kni-
hy (str. 16) a s paní Hanou Grundovou 
o environmentální výchově veřejnosti 
(str. 10).

Kalendář akcí je plný pozvánek, 
např. na Novoroční výstup na Kozlovský 
kopec, Českotřebovskou piruetu, Zim-
ní táboření na Kozlově, karneval DDM 
Kamarád Strašidla a strašidýlka, jazzo-
vé koncerty, nové výstavy v muzeu a 
kulturním centru nebo na akce v klubu 
Modrý Trpaslík.

Úspěšný vstup do roku 2019 vám 
přeje

Hana Sychrová, 
redaktorka Českotřebovských  novin

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí Třebováci,
rok se s rokem sešel a je tu opět čas hodno-
cení, bilancování a novoročních předsevzetí. 

Hodnotit letošní rok mohu hlavně v měřít-
ku komunálních voleb, které přinesly na rad-
nici velkou změnu a  díky nimž Vás mohu 
v tomto předvánočním čase pozdravit právě 
já. V  této souvislosti bych chtěla poděkovat 
všem, kteří dali novému vedení města šanci 
a kteří jej podporují.

Pokud jde o bilancování toho, co se v Čes-
ké Třebové (ne)povedlo, nemyslím si, že mi 
toto přísluší. Předchozí vedení města vstupo-
valo do nového roku s vizemi a cíli, a nebylo 
by spravedlivé hodnotit za ně. Co mi však pří-
sluší je, abych ještě jednou našim předchůd-
cům poděkovala za dlouholetou a obětavou 
práci pro naše město a za podněty, na nichž 
může nové vedení města stavět.

A na závěr předsevzetí… i já jedno mám. 
Ráda bych nejen v novém roce pokračovala 
společně se svými kolegy v práci pro město 
tak, abychom ho i nadále rozvíjeli, zvelebo-
vali a  aby nám všem bylo v  České Třebové 
dobře. 

Dámy a pánové, závěrem mi dovolte po-
přát Vám v novém roce pevné zdraví a jenom 
vše dobré!

Magdaléna Peterková, starostka města

ČERVEŇÁK NEZTRATÍ SVOU BARVU
Na jednání zastupitelstva města 10. září upo-
zornila zastupitelka Hana Frühaufová (ODS) 
na  prováděné úpravy městského bytového 
domu v Masarykově ulici čp. 1400 – z pavla-
čové strany byla pravá strana budovy omít-
nuta na  bílo. Probíhající práce, které prová-
děla městská společnost TEZA, ihned zastavil 
tehdejší starosta města Jaroslav Zedník. Jak 
se ukázalo, TEZA začala realizovat studii 
z roku 2004 a navíc bez stavebního povolení. 

Tzv. Červeňák, který si vysloužil svou pře-
zdívku podle barvy režných cihel, byl posta-
ven v letech 1929 až 1931 podle návrhu arch. 
Vojtěcha Vanického. „Ačkoliv stavbu památ-
káři vyzdvihují, objekt není bohužel památkově 
chráněn – a  dle vyjádření Národního památ-
kového ústavu v  současnosti ani být nemůže, 
protože zásahy do  původní architektury jsou 
natolik zásadní, že budova nesplňuje kritéria 
pro památkovou ochranu. Jde o  zásahy z  mi-
nulosti, nikoli ty současné, které ovšem také 
nebyly provedeny citlivě,” sdělil místostarosta 
Josef Kopecký. V  uplynulých desetiletích se 
změnila dispozice interiéru, vsadila se plasto-
vá okna a některá menší okna byla zazděna.

Nové vedení radnice se po  řadě jednání 
nakonec rozhodlo přijmout provedené opra-
vy. „To, co je vykonáno, nechme. Nikdo nebude 
mít asi tolik peněz a síly, aby obnovil původní 
dispozice a  dřevěná okna. Dohodli jsme se 
proto s  památkáři a  stavebním úřadem, že 
současný vzhled zakonzervujeme. Abychom 

objekt pohledově sjednotili, bude nová fasáda 
na pravé straně dvorního traktu, stejně jako vý-
tahy vpravo i vlevo a půdní vestavba na pravé 
straně, tedy v  současné chvíli omítnuté části 
stavby, provedena ve stejném nátěru. Pokud to 
půjde, tak i  pavlače budou opraveny tak, aby 
nebyl pohledový rozdíl mezi tím, co je původní 
a  co nové. I  když zábradlí na  pavlačích úplně 
původní není,” uvedl místostarosta města. 
Pro dokončení oprav vedení města oslovi-
lo odborníka na  rekonstrukce historických 
budov. „Budeme chtít, aby byl Červeňák nově 
v  územním plánu města veden jako význam-
ná architektonická stavba České Třebové,” řekl 
místostarosta Kopecký, který má na  starosti 
majetek města.

Společnost TEZA v Červeňáku dokončuje 
modernizaci několika posledních bytů. Její 
pochybení při venkovních opravách objek-
tu řešila 10. prosince valná hromada TEZY, 
která se skládá z členů Rady města. Jednatel 
společnosti Gustav Doleček přijal odpověd-
nost za Červeňák a byla mu uložena finanční 
sankce. Pro narovnání situace bylo požádáno 
o vydání dodatečného stavebního povolení.

Nové vedení radnice nastavilo pro fungo-
vání městských společností (Eko Bi, s. r. o., 
TEZA, s. r. o., Vodárenská společnost Česká 
Třebová) od  1. listopadu nová pravidla, aby 
se podobná situace neopakovala. Každý 
z uvolněných zástupců města úzce spolupra-
cuje s jednou ze společností.          red

Městský bytový dům Červeňák / foto: Michal Horák
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PŘESTAVBA UZLU  
SE ODSOUVÁ O 3 ROKY
Protože naše město nesouhlasilo s  navrže-
ným řešením protihlukových opatření, bylo 
pozastaveno projednávání stavební doku-
mentace k  územnímu rozhodnutí. Se SŽDC 
jsme se dohodli, že bude provedena revize 
protihlukových opatření a  vypracován nový 
návrh. Ten by měl být hotov na jaře příštího 
roku a bezprostředně poté bude také na naši 
žádost veřejně projednán, aby se k  němu 
mohli občané České Třebové vyjádřit. V rám-
ci nové studie budou posouzena i méně tra-
diční opatření, jako jsou například absorbéry, 
pevná jízdní dráha, apod.

Teprve po  definitivním schválení pro-
tihlukových opatření bude schvalování do-
kumentace pokračovat. Proto bylo na SŽDC 
rozhodnuto, že bude nejdříve zahájena 
rekonstrukce železničního uzlu Pardubice, 
která je zcela připravena a  teprve po  jejím 
dokončení (podzim 2022) budou moci být 
zahájeny práce u  nás – obě akce současně 
z  důvodu dopadu na  provoz provést nelze. 
Pouze úprava jižní spojovací koleje (rozvoj 
areálu Metrans) bude pravděpodobně pro-
vedena dříve jako předřazená stavba.

NOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ  
BY TEDY MĚL VYPADAT NÁSLEDOVNĚ:
2019 březen – projednání nové protihluko-
vé studie s představiteli města Česká Třebová
2019 květen – veřejná prezentace řešení 
2019 – projednání stavební dokumentace, 
projednání záměru v centrální komisi, výbě-
rové řízení na projektanta
2020–2021 se bude kreslit projekt
2022–2027 realizace (provozní složky dopo-
ručovaly až 8 let, reálné je maximálně 5–6 let)

Celková cena stavby by se měla pohybo-
vat kolem 8,1 mld. Kč.

Dalibor Zelený, místostarosta města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání zastupitelstva města se uskuteč-
nilo 17. prosince 2018. Dvacet sedm pří-
tomných zastupitelů podle navrženého 
programu schválilo rozpočtovou změnu 
č. 3 v r. 2018 a pravidla rozpočtového pro-
vizoria od  1. 1. 2019. Rozpočtovým provi-
zoriem se řídí město a jeho organizace do té 
doby, než bude vytvořen a odsouhlasen roz-
počet města na rok 2019.

Dále zastupitelstvo hlasovalo o 17 majet-
kových záležitostech. Některé výkupy se tý-
kaly pozemků, které bude město potřebovat 
pro vybudování kruhového objezdu u firmy 
Korado a budoucího obchvatu města.

Poté byl schválen návrh plánu moder-
nizace krematoria a jeho provozní model 
(podrobnosti naleznete v článku na straně 3).

V  dalším bodě se jednalo o  obchodních 
společnostech města. Nově budou jednot-
livé dozorčí rady složeny z  pěti členů místo 
dosavadních tří. Také byl vznesen návrh, zda 
by se zastupitelé mohli blíže seznámit s fun-
gováním jednotlivých společností, s čímž ve-
dení města souhlasilo.

Následně byla projednána smlouva o za-
jištění dopravní obslužnosti ve městě, kterou 
zajišťuje Pardubický kraj a  Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2018 o době nočního klidu, kte-
rá dovoluje pořadatelům akcí výjimky v době 
nočního klidu od  22:00 do  6:00 hodin. Celé 
znění vyhlášky je dostupné na úřední desce 
města a na webových stránkách města.

Další bod programu tvořily investiční 
projekty a  žádosti o  dotace. Město požádá 
o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy na  vytvoření šaten a  tribuny pro 
atletický stadion Na Skalce.

Se změnou vedení města byl do  funkce 
určeného zastupitele pro zřizování územně 

plánovací dokumentace jmenován místosta-
rosta Dalibor Zelený.

Na konec programu připadlo zřízení osad-
ních výborů, jmenování členů a  předsedů 
na  volební období 2018–2022. Bylo odsou-
hlaseno následující.

Osadní výbor Kozlov ve složení Stránský 
Jan – předseda, Heger Vojtěch, Voleský Vlas-
timil. 

Osadní výbor Lhotka ve složení Valenta 
Aleš – předseda, Mgr. Herník Vladimír, Jasan-
ský Radek, Mareš David, Morkes Blahoslav.

Osadní výbor Svinná ve složení Mužíko-
vá Soňa– předsedkyně, Bartoníčková Milada, 
Jaško Michal, Mgr. Kocůrková Lucie, Mikulec-
ký Pavel, Svatá Dana, Mgr. Válková Petra.

Osadní výbor Skuhrov ve  složení Klika 
Daniel – předseda, Kyčmol Tomáš, Pakosta 
Lukáš, Tlapák Martin.

Česká pirátská strana navrhla zřízení komi-
se pro životní prostředí. Na závěr jednání po-
žádal zastupitel města a  hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický o  vypracování 
návrhu na zefektivnění fungování městského 
úřadu ve  volebním období 2018–2022. Ze-
jména pak o to, jak bude předávat informace 
veřejnosti, zda se zřídí facebooková stránka 
města a kdo ji bude mít na starosti. Nakonec 
místostarosta Josef Kopecký uvedl, že město 
plánuje nový vizuální styl města, který počítá 
s novou strukturou webových stránek města 
včetně mobilní verze.

Usnesení ZM jsou zveřejněna na  úřední 
desce města, v  elektronické podobě na  ad-
rese www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy 
uveřejněn také termín a  program příštího 
jednání. Zasedání zastupitelstva je veřejné 
a koná se v budově městského muzea.

red

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběro vé ří-
zení na místo referent/ka odboru majetku 
města Česká Třebová. Přihlášky lze zasílat 
ve lhůtě do 4. 1. 2019. Kvalifikační požadavky 
a  povinné náležitosti přihlášky jsou zveřej-
něny na úřední desce a webových stránkách 
města (www.ceska-trebova.cz). Bližší infor-
mace poskytne Ing. Jiří Smrčka, vedoucí od-
boru majetku města, tel. 465  500  141 nebo 
605 246 689.

MarushkaPhoto – Hlášení závad přes mobilní aplikaci 
Už se vám někdy stalo, že jste šli městem a všimli si nesvítící lampy, vyvrácené značky nebo nepořádku? 
Nenechávejte si závadu pouze pro sebe. Máte možnost využít mobilní aplikaci Marushka Photo určenou pro 
hlášení závad na majetku města.

Dne 10. prosince 2018 byl Radou měs-
ta jmenován nový člen redakční rady 
Českotřebovských novin, pan Jaroslav 
Lainz z České pirátské strany. Dále uve-
dení členové redakční rady skončili: Jan 
Jasanský, Zuzana Kupková, Adolf Macek. 
Děkuji za vaše nápady, rady a podněty k 
vydávání novin.

Hana Sychrová, redaktorka

Budova radnice v zimě / foto: Michal Horák
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JEDNÁNÍ OHLEDNĚ POKRAČOVÁNÍ PROVOZU KREMATORIA V ČESKÉ TŘEBOVÉ POKRAČUJÍ
V  lednu 2018 se uskutečnila informační 
schůzka, na které město mluvilo s veřejnos-
tí o zachování kremačního provozu v České 
Třebové (podrobnosti viz březnové číslo Čes-
kotřebovských novin). Protože město jako 
vlastník krematoria má uzavřenou smlouvu 
s  provozovatelem pouze do  března 2019 
a  blíží se konec životnosti jedné kremační 
pece, přiklonilo se k  jednomu z nabízených 
řešení.

„Na základě shody minulého zastupitelstva 
připravujeme převod služeb krematoria pod 
městskou společnost Eko Bi. Protože na to není 
moc času, jednáme s dosavadním provozova-
telem o  krátkodobém prodloužení smlouvy, 
tak abychom mohli v Eko Bi připravit převzetí 
a  nikdo z  veřejnosti změnu provozovatele ne-
postřehl,” sdělil místostarosta Josef Kopecký.

Dne 3. prosince 2018 rada města schválila 
návrh plánu na převzetí krematoria a investic 
do  objektu. Dne 17. prosince 2018 zastupi-
telstvo města schválilo návrh plánu moder-
nizace krematoria a  provozní model. Cílem 
je, aby krematorium a pohřební služba byly 

do konce tohoto volebního období vyřešeny 
tak, aby mohly fungovat další roky.

„Podle návrhu se od okamžiku, kdy krema-
torium převezme Eko Bi, velmi výrazným způ-
sobem sníží počet spalů. Primárně půjde o služ-
bu pro občany města a  jeho nejbližšího okolí. 
Ze současných 3  500 spalů za  rok bychom se 
chtěli dostat na  800 spalů ročně, tedy méně 
než čtvrtinu. Nejde nám totiž o maximální zisk. 
Regulaci by mělo pomoci i  zrušení výhodné 
ceny pro vzdálené pohřební služby. Kremační 
provoz bude probíhat pouze dva dny v týdnu,” 
upřesnil místostarosta. 

Snížení počtu spalů a větší dozor na pro-
voz krematoria požadovali občané na loňské 
veřejné diskusi s  vedením města. „Omezení 
provozu krematoria bude ohleduplné nejen 
k  občanům, kteří už bydlí v  blízkosti, ale také 
proto, že v budoucnu plánujeme nedaleko vý-
stavbu dalších domů,” uvedl Kopecký, který 
úzce spolupracuje s  městskou společností 
Eko Bi. 

Objekt krematoria město od  revoluce 
pronajímá provozovateli pohřebních služeb, 

a přestože do něj průběžně investuje, pokra-
čování provozu krematoria si vyžádá další 
náklady z  městského rozpočtu. „Jsou tam 
dvě kremační pece, ale využívá se především 
jedna, která bude potřebovat v  roce 2020 vel-
mi zásadní investici přes 10 mil korun, pokud 
bychom zvolili dražší variantu, nebo přes 6 mil. 
korun, pokud bychom zvolili levnější variantu,” 
řekl místostarosta Kopecký. V příštích letech 
bude potřeba investovat také do technologií 
v  zázemí, zmodernizovat chladírnu, zázemí 
pro personál a obřadní místnost. 

„Chceme být koncepční, takže bychom rádi 
upravili celé okolí krematoria. Chceme vykou-
pit zbytek zelených ploch před krematoriem, 
které zatím nepatří městu a vytvořit tam park, 
který samozřejmě nebude sloužit k  hraní dě-
tem, ale jako místo piety a  tiché vzpomínky. 
Chtěli bychom změnit i hlavní přístupovou 
cestu ke hřbitovu tak, aby procházela parkem,” 
přiblížil související plány místostarosta Josef 
Kopecký.

red

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO, PLÁNOVANÉ OPRAVY A INVESTICE 
VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TŘEBOVÁ, S.R.O. (VSČT) V ROCE 2019
Od 1. 1. 2019 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za  Měs-
to Česká Třebová v  tomto orgánu rada města prostřednictvím starostky města) v  platnost 
nové ceny vodného a stočného v České Třebové a  jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, 
Svinná, v obci Přívrat a obci Němčice – Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2019 
schváleny následující ceny vodného a stočného:
• vodné celkem 31,80 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH celkem 36,57 Kč/m3), 
• stočné celkem 28,30 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH celkem 32,55 Kč/m3). 
V r. 2019 dochází proti roku 2018 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem 
o  4,2 %. Pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v  souvislosti 
s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, meziroční 
nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši min. 2 % nad předpokládanou inflaci a splnění 
kritéria celkové ceny vodného a stočného je tímto zvýšením pro rok 2019 zajištěno. 

V r. 2019 je v ČR předpokládána průměrná cena vodného a stočného ve výši 86–88 Kč/m3 
vč. DPH. Proti ceně vodného a stočného v České Třebové bude tak průměrná cena v ČR vyšší 
cca o 25 %.

Pro obyvatelstvo může v r. 2019 dojít i k meziročnímu snížení ceny, a to v důsledku navrho-
vané změny sazby DPH z 15 % na 10 %, tato změna však ještě není parlamentem ČR schválena 
a není znám ani termín, od kdy by ke změně mělo dojít.

Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2019 budou jako 
finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy vodovodu v  ul. Husova, ul. Brožíkova, ul. 
Bratří Čapků, ul. Palackého, oprava kanalizace ul. Kubelkova, ul. Moravská a v ul. Bratří 
Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce vodovodu v ul. Lidic-
ká, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Kozlovská, ul. Semanínská a pořízení pro-
vozního majetku od stávajícího provozovatele vodovodů a kanalizací. Jednotlivé opravy 
a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV byly valnou hro-
madou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 30.988,4 tis. Kč.

Radoslav Budil, jednatel VSČT s.r.o.

MĚSTO HLEDÁ DODAVATELE 
HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  
PRO ZASTUPITELE 
Nové vedení města začalo řešit pořízení elek-
tronického systému a zařízení pro hlasování 
zastupitelů. Nejen za  tímto účelem vznikla 
pracovní skupina pro informační technolo-
gie, která se tomuto úkolu intenzivně věnuje. 
A  jaké jsou požadavky na  hlasovací systém 
a zařízení?

„Celý systém by měl řešit nejen hlasování, 
ale i  záznam z  diskuse, aby při pořizování zá-
pisu bylo jasné, kdo co řekl k jakému bodu. Měl 
by umožňovat i dodatečné nahlížení do všech 
zápisů, a pokud se na tom dohodneme tak i to, 
jak kdo ze zastupitelů hlasoval. Myslím si, že 
lidé mají právo vědět, jak hlasovat ten, koho 
zvolili,” uvedl místostarosta Dalibor Zelený. 

„Na  radnici už proběhly dvě prezentace fi-
rem, které projevily zájem. V souladu se záko-
nem o veřejných zakázkách vypíšeme výběrové 
řízení, ve  kterém budou osloveni tři uchazeči, 
ale přihlásit se může každý. Budeme chtít, aby 
to bylo funkční co nejdříve. Nejpozději červno-
vé zasedání zastupitelstva by už zařízení moh-
lo využívat,” dodal Zelený.

V  prvním týdnu roku 2019 by mělo být 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele elek-
tronického zařízení pro zastupitele. V rozpoč-
tovém provizoriu je uvedena částka 350 tis. 
korun, ale skutečné náklady na pořízení mo-
hou být nakonec nižší.

red

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 mů-
žete zvolit, jaký druh informací chcete dostávat.

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.
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MĚSTSKÁ POLICIE
HORKÉ HLAVY BYLO NUTNÉ  
TROCHU ZCHLADIT
K  vzájemnému fyzickému napadení mezi 
dvěma muži došlo ve společných prostorách 
panelového domu na  sídlišti Trávník dne 
2. 12. 2018 v  odpoledních hodinách. Příči-
nou dle tvrzení jednoho z  nich bylo hrubé 
chování souseda k jeho matce, které se roz-
hodl vyřešit „ručně“ na místě, přičemž došlo 
ke zranění všech tří zúčastněných. Poranění 
hlavy, zhmožděná ruka a  vyražené přední 
zuby, takový byl předběžný účet tohoto kon-
fliktu, jeho další rozšíření může přinést lékař-
ská zpráva. Přivolaní strážníci věc na  místě 
zdokumentovali, ztotožnili svědky a věc po-
stoupili k řešení správnímu orgánu. 

KONFLIKT CHTĚLI ŘEŠIT PŘED BAREM, 
STRÁŽNÍCI JEJ UKONČILI 
Telefonické upozornění na hlasitý křik a hád-
ku zaměřilo pozornost dozorčího městské 
policie dne 25. 11. 2018 v 3:20 hod. do pěší 
zóny Na Splavě. Díky kamerovému systému 
tak mohl monitorovat situaci u  kašny, kde 
se zatím schylovalo k  ruční výměně názorů 
mezi dvěma muži, a  to až do  příjezdu hlíd-
ky, která na místě velmi rychle zjednala po-
řádek. Oba účastníci potyčky byli vyzváni 
k  provedení dechové zkoušky s  pozitivním 
výsledkem a přestupek rušení nočního klidu 
s nimi byl vyřešen udělením správního trestu 
pokuty.

VČASNÝ ZÁKROK ZABRÁNIL  
VZNIKU DALŠÍCH ŠKOD 
Jako smyslů zbavený si počínal podnapilý 
muž (nar. 1977) při svém návratu z  restau-
race dne 20.  11.  2018 krátce před druhou 
hodinou ranní. Na  Nádražní ul. nejprve po-
škodil několik domovních schránek, poté 
zkoušel svou sílu na rozvodných elektrických 
skříních, aby nakonec obrátil svou agresi 
na vánoční výzdobu oken rodinných domů, 
kterou začal strhávat a rozhazovat po chod-
níku. Strážníci, které na místo vyslal dozorčí 
na základě informací z kamerového systému, 
jej zadrželi a převezli na svou služebnu k po-
dání vysvětlení. Nutno říci, že po vystřízlivění 
svého jednání litoval, k přestupku se doznal 
a způsobenou škodu uhradil stejně jako ulo-
ženou pokutu.
 

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ  
URČENÉ VEŘEJNOSTI
Na  závěr právě končícího roku 2018 bych 
jménem strážníků městské policie chtěl po-
děkovat veřejnosti, která nám výrazně napo-
máhá při výkonu naší služby. Vážíme si důvě-
ry, kterou v nás vkládáte, a chceme Vás ujistit, 
že úkoly, které stojí před námi, se pokusíme 
splnit k Vaší spokojenosti. Přejeme Vám všem 
hodně zdraví a  úspěchů v  nadcházejícím 
roce a oslavu Silvestra bez naší asistence. 
Za Městskou policii 

Petr Baláž, zástupce velitele

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
V souladu s novelou tiskového záko na č. 46/2000 Sb. zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Česká Třebová. 

Vážení občané, voliči,
od komunálních voleb uplynuly již více než 
dva měsíce a rýsuje se i to, jak asi bude vypa-
dat situace ve vedení orgánů města a měst-
ských organizací v tomto volebním období.

Za Piráty mám to potěšení Vám sdělit, že 
se nám kromě dvou mandátů v  zastupitel-
stvu města podařilo získat zastoupení ve vět-
šině městských komisí a  výborů. Za  Piráty 
jsme navrhovali jak členy, tak i příznivce Pi-
rátské strany, kteří podle našeho názoru mají 
pro danou oblast kvalifikaci a  budou před-
stavovat přínos pro město.

Ve všech funkcích se budeme snažit pro-
sazovat hlavní body Pirátského programu. 
Hlavním bodem je transparence v rozhodo-
vání a v hospodaření s městskými financemi. 
Díky Pirátům se tak dozvíte o  všem, co by 
Vám nemělo ujít. I  jako opoziční zastupitelé 
chceme podporovat návrhy vedení města, 
které budou v souladu s naším programem. 
I když to pokládáme za samozřejmé, chceme 
zdůraznit, že ve svěřených funkcích si bude-
me počínat tak, abychom podle našeho nej-
lepšího vědomí a svědomí hájili zájmy všech 
občanů České Třebové.

Přivítáme, pokud se na  zástupce Pirátů 
budete obracet jak s  podněty pro činnost 
jednotlivých orgánů, tak i  s  připomínkami 
a podněty ke všem záležitostem města. 

Podrobnější informace o  zastoupení Pi-
rátů v  městských orgánech nabízí web čes-
kotřebovských Pirátů a také náš profil na Fa-
cebooku.

Všem zástupcům Pirátů přeji mnoho 
úspěchů při výkonu jejich funkcí.

Jiří Ducháček, zastupitel
Česká pirátská strana

NAŠE MĚSTO MÁ NA RADNICI NOVOU ENERGII 
KONEČNĚ CÍTÍM STANDARDNÍ PRACOVNÍ VZTAHY JAKO V JINÝCH MĚSTECH, 
ŘÍKÁ MARTIN NETOLICKÝ

Končící rok 2018 znamenal pro naše město 
jednu velkou a podstatnou změnu. Po říjno-
vých volbách došlo ke kompletní obměně 
vedení českotřebovské radnice. To nové má 
před sebou úkol přehodnotit a případně 
nastartovat rozumné investiční aktivity a 
celkově rozhýbat fungování městského úřa-
du, který se musí stát skutečnou službou a 
servisem pro občany. Z reakcí řady z vás cítím 
rozladěnost nad vyřizováním žádostí a stra-
nou nezůstávají stížnosti na nadbytečnou 
administrativu. Velmi mi záleží na efektivitě 
práce, a proto jsem na dané téma hovořil jak 
s novým vedením, tak paní tajemnicí. Záro-
veň jsem požádal ředitele krajského úřadu, 
aby krajští úředníci byli k dispozici pomoci 
odborně i metodicky, aby se rozhodování 
úřadu neprotahovalo.

Jsme však připraveni být nápomocni také 
jako partner městských projektů, mezi který-
mi vnímám potřeby údržby a obnovy kultur-
ních památek, na což nyní přispíváme nejvíce 
v historii kraje. Investujeme však i do majetku 
na území města. Podařilo se nám dokončit 
rekonstrukci další části silnice přes Semanín, 
konkrétně úsek u rybníku Hvězda a navíc při-
pravujeme rekonstrukce silnic uvnitř města, 
a to například Podbranské a Lidické ulice či 
důležitého mostu na Zámostí za souhrnnou 
částku okolo 60 milionů korun. Začátkem 
roku se nám navíc podle předchozího slibu 
podařilo otevřít novou sportovní halu, která 
je plně využívána širokou veřejností.

V příštím roce navíc chystáme rekon-
strukci budovy gymnázia, což napomůže 
jeho úspornějšímu provozu, a navíc jsme 
zde vybudovali venkovní učebnu přírodo-
vědných předmětů a město zde provádí ob-
novu výsadby před hlavním vchodem. Díky 
mimořádně dobrým kontaktům s norským 
Prestfossem a mým jednáním s norskou 
velvyslankyní se nám společnými silami po-
dařilo získat značnou finanční částku na vý-
měnné pobyty učitelů a studentů v Norsku. 
Myslím, že tímto důstojně oslavíme 110 let 
od vzniku školy. Stranou nesmí zůstat ani 
výrazný posun ve spolupráci se SOŠ a VOŠ 
technickou s významnými zaměstnavateli. 
Ukázalo se, že nový pan ředitel přinesl im-
puls a nové podněty, čím se škola přiblížila 
spolupráci se železničními dopravci.

Tolik k hodnocení roku 2018 a plánům 
Pardubického kraje v našem městě na příští 
dva roky. Osobně vám chci velmi poděko-
vat za důvěru projevenou ve volbách. Cítím 
ve Třebové obrovskou podporu, které si ne-
jen vážím, ale motivuje mě k práci a hlavně 
spolupráci na společných projektech kraje a 
města. Především vám však chci popřát plno 
energie, štěstí, zdraví a osobní pohody do 
roku 2019, ale i těch následujících.  

Martin Netolický
Hejtman Pardubického kraje

a zastupitel města Česká Třebová

Hlasování zastupitelů, Česká pirátská strana
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NEJSTARŠÍ OBYVATELKA OSLAVILA 105. NAROZENINY 
DOMA S RODINOU
Nejstarší obyvatelka České Třebové paní 
Anna Vydrová začala slavit své 105. naroze-
niny už o den dříve, kdy dostala od pracovnic 
Domova pro seniory a  bývalé místostarost-
ky Jaromíry Žáčkové květiny a  dort. V  den 
narozenin si ji rodina vzala domů, kde osla-
vy pokračovaly v  rodinném kruhu a  dalšími 
návštěvami. Popřát jí přišla také starostka 
města Magdaléna Peterková, místostarosta 
Josef Kopecký a hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický.

Paní Anna Vydrová se narodila 14. prosin-
ce 1913 a jako dívka se přijela podívat z Pod-
karpatské Rusi do  České Třebové za  starší 
sestrou, a protože se blížila válka a cestování 
už bylo nebezpečné, tak už ve městě zůstala.

„Vždycky se hnala přes Javorku na zahradu 
na Hory, každého pozdravila a říkala, nemám 
čas, mám moc práce. Vždycky ráno zazvoni-
la, já bydlím v patře, maminka byla v přízemí, 
a  když jsem otevřela okno, tak už byla sko-
ro na  konci ulice a  jen takhle zamávala holí, 
abych věděla, že odchází, a přišla ze zahrady až 
večer,“ zavzpomínala dcera Marta Demelová.

Přestože letos poprvé paní Vydrová 
na podzim neuklízela na zahrádce listí, stále 
neztrácí elán a chuť do života. „Já jsem stará 
bába… tolik roků, já jsem pořád pracovala,“ 
okomentovala paní Vydrová svůj věk a  pro-
zradila tím možná svůj recept na dlouhově-
kost.

red 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU  
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Petruňa Viktor 1. 1. 1949 Česká Třebová
Strnadová Hana 6. 1. 1949 Česká Třebová
Částek František 8. 1. 1949 Česká Třebová
Kubištová Libuše 9. 1. 1949 Česká Třebová
Orlichová Dana 12. 1. 1949 Česká Třebová
Urbanová Františka 17. 1. 1949 Česká Třebová
Dostálová Zdeňka 22. 1. 1949 Parník
Baláž Dušan 27. 1. 1949 Česká Třebová
Pirkl Jiří 27. 1. 1949 Lhotka

75 LET
Mitvalský Bohuslav 3. 1. 1944 Česká Třebová
Sabat Karel 3. 1. 1944 Česká Třebová
Svatošová Anna 18. 1. 1944 Česká Třebová
Skála Ladislav 19. 1. 1944 Česká Třebová
Dobrovský Vojtěch 23. 1. 1944 Česká Třebová
Ing. Jirsa Josef 23. 1. 1944 Česká Třebová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jan Borek a Petra Tomková 
se synem Danielem

Patrik Johanides a Lucie Venclová 
s dcerou Nikki

Marek Jukl a Šárka Kolářová 
se synem Markem

Patrik Svěrák a Denisa Krajzlová 
s dcerou Scarlett

Miroslav a Blanka Čečotkovi 
s dcerou Annou

Antonín Pěnčík a Lucie Haňáková 
s dcerou Natálií

Petr Doubrava a Michaela Rounová 
s dcerou Terezou

Miloš a Adéla Matějkovi se synem Ondřejem

Daniel a Jana Stachovi s dcerou Karolínou

Zbyněk Hondl a Nikola Hůlková 
se synem Danielem

Ladislav Hordós a Kristýna Smejkalová 
s dcerou Natálií

Radek Škrkoň a Dagmar Hošková 
se synem Radkem

Volmar a Eva Sillerovi s dcerou Luciou

Miroslav a Petra Dobrouckých s dcerou Emou

Tomáš Hruška a Jana Šínová s dcerou Annou

Kamil a Lenka Vystavělovi s dcerou Ester

Marcel a Nela Vytečkovi s dcerou Lucií

David Göbl a Markéta Novotná 
se synem Williamem

Jakub a Jana Horských se synem Samuelem

Ladislav Hruška a Samantha Pellati 
s dcerou Stellou

Tomáš a Miroslava Skalických 
s dcerou Anetou

Jiří Loubal a Andrea Holičová 
s dcerou Eliškou

Šimon a Tereza Štusákovi s dcerou Natálií

Milan a Aneta Beranovi se synem Vojtěchem

Jakub a Lucie Lžičařovi se synem Šimonem

Ondřej Němec a Martina Jakšová 
s dcerou Annou

Marian Kovár a Barbora Šimková 
s dcerou Karin

Radek Jasanský a Marie Kusá 
se synem Tomášem

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!
Roman Vaníček, Česká Třebová 
a Štěpánka Štusáková, Česká Třebová

80 LET
Kakačová Vlasta 12. 1. 1939 Česká Třebová
Doležalová Anna 16. 1. 1939 Česká Třebová
Kučera Zdeněk 17. 1. 1939 Česká Třebová
Štarmanová Jarmila 23. 1. 1939 Parník
Volfová Jaroslava 23. 1. 1939 Parník
Beran Josef 24. 1. 1939 Parník

85 LET
Troup Karel 28. 1. 1934 Česká Třebová
Ing. Hartych Václav 31. 1. 1934 Česká Třebová

90 LET
Špičková Jaruška 10. 1. 1929 Česká Třebová

91 LET
Polák Václav 22. 1. 1928 Česká Třebová

95 LET
Kuličková Růžena 29. 1. 1924 Česká Třebová

Paní Anna Vydrová / foto: Michal Horák
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CDO MČR PLZEŇ 2018 A NOMINACE NA IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA
Reprezentantům Taneční školy Česká Třebo-
vá se během letošní podzimní soutěžní sezó-
ny podařilo probojovat do extraligy a vybo-
jovat si tak účast na MČR v Plzni.

Plzeňská sportovní hala sice hostila tento 
svátek tanečního sportu poprvé, nicméně 
organizace byla perfektní a časový harmono-
gram se téměř podařilo dodržet.

Už samotný postup do  extraligy a  získá-
ní nominací na  MČR považujeme za  velký 
úspěch. Navíc se našim reprezentantům da-
řilo a získali moc pěkná umístění.

Za zmínku rozhodně stojí, že Martinu Pa-
děrovi a  Katce Stránské se podařilo získat 
nominaci na  mistrovství Světa IDO v  Disco 
Dance.

Velké poděkování za finanční pomoc pat-
ří Městu Česká Třebová, které nám pomohlo 
uhradit část nákladů na  dopravu tanečníků 
a  ulevit tak tanečníkům a  jejich rodičům, 
a  také Ministerstvu školství, mládeže a  tě-
lovýchovy, které celou mistrovskou soutěž 
CDO zaštiťuje a pomáhá k rozvoji tanečního 
sportu.            Jaroslav Prossa

VÝSLEDKY:
2. místo – Kateřina Stránská a Martin Paděra (Disco Dance duo)
3. místo – Martin Paděra (Disco Dance sólo)
4. místo a účast ve finále MČR – Angels (Hip Hop malé skupiny)
7. místo a účast ve finále MČR – Martin Prossa (Hip Hop sólo)
8. místo – Tomáš Kalousek (Hip Hop sólo)
9. místo – Andělka Linhartová a Martin Prossa (Hip Hop duo)
10. místo – Diana Landová a Tomáš Kalousek (Hip Hop duo)
12. místo – Gold Crew (Disco Dance malé skupiny)
17. místo – Andělka Linhartová (Hip Hop sólo)
20. místo – Adéla Horáková a Lucie Slívková (Disco Dance duo)
21. místo – Nikča Marčíková a Anežka Kalábová (Hip Hop duo)
29. místo – Nikča Marčíková (Hip Hop sólo)
36.–37. místo – Diana Landová (Hip Hop sólo)
47. místo – Sofie Horská (Hip Hop sólo)
48. místo – Anežka Kalábová (Hip Hop sólo)
50. místo – Natálie Vavroušková (Hip Hop sólo)                                                                                

POSLEDNÍ AKCE ZA JEDEN PROVAZ
Letošní rok byl pro nás jeden z nejnáročněj-
ších. Avšak po naší každoročně největší akci 
– plesu, jsme ani chvíli neotáleli a začali jsme 
připravovat poslední akci letošního roku. 
Celý listopad jsme věnovali přípravě výstavy 
a  její vernisáže. Fotografie, které vystavuje-
me, znázorňují 10 let činnosti spolku. Jednot-
livé panely jsou laděny do jednotlivých hesel, 
jako je nadšení, vděčnost, dojetí apod. 

Celá tato akce probíhala ve  spolupráci 
s Městskou knihovnou Česká Třebová. Vede-
ní knihovny bylo velmi štědré, kromě toho, 
že nám propůjčilo své prostory a rámy, také 
zařídilo bohaté občerstvení pro hosty na naší 
vernisáži. 

Vernisáž proběhla 7. 12. Moderování se 
ujala naše úžasná členka Magda Frišová. Ce-
lou pointu výstavy nám představila neméně 
skvělá předsedkyně Anna Borková. Nechy-
běla ani slova jedné ze zakládajících členek 
obdivuhodné Zuzany Kupkové. Společně 
s nimi jsme si tak všichni připomenuli uply-
nulé desetiletí. Ředitelka knihovny Gabriela 
Boháčková si pro nás připravila překvapení 

v  podobě muffinů se svíčkami a  přednesla 
slova podpory. My jí touto cestou děkujeme 
za pomoc s celou akcí. Těmito půvabnými dá-
mami to ale nekončí. Slova se ujala i starost-
ka Magdaléna Peterková, která nám vyjádřila 
podporu města. A  protože nejen ženy umí 
výborné proslovy, vystoupil i ředitel gymná-
zia Josef Menšík, jehož proslov zahřál u srdce 
nejen členy Za  jeden provaz. Vernisáží nás 
provázelo flétnové duo v  podobě Milady 
Hamplové a Pavly Strouhalové.

Pokud i vy na sebe chcete přenést pozitiv-
ní energii, můžete tak učinit až do 31. 1. 2019, 
kdy pro vás bude výstava v městské knihov-
ně dostupná.

Všem naším příznivcům, sponzorům 
a dobrovolníkům mockrát děkujeme za úžas-
ně odvedený rok a doufáme, že s námi bude-
te nadále a společně oslavíme za 10 let další 
kulatiny. Krásné prožití vánočních svátků 
a  mnoho dobrých skutků v  roce 2019 přeje 
spolek Za jeden provaz.

Pavlína Manová
foto: Sára Blaško

Andělka Linhartová a Martin Prossa (Hip Hop duo) 

Tomáš Kalousek a Diana Landová (Hip Hop duo)
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MINERALOGICKÝ KLUB  
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Mineralogický klub Česká Třebová byl 
založen v  roce 2001. Dnes má organiza-
ce více než 80 členů, mezi kterými jsou 
profesní odborníci, pracovníci muzeí 
a  univerzit od  nás i  ze zahraničí. Klub je 
otevřený všem zájemcům o  neživou pří-
rodu a  jeho náplní je přednášková a  ex-
kurzní činnost, zaměřená na  geologii, 
mineralogii a paleontologii. Přednášková 
činnost probíhá v  pracovně přírodopisu 
na  ZŠ Habrmanova. Jednou z  klubových 
priorit je práce s  mládeží. Ve  spolupráci 
s  Městem Česká Třebová je každoročně pro 
studenty organizována mineralogická olym-
piáda, na které se sjíždějí soutěžící z různých 
koutů České republiky. Lektoři klubu po-
máhají školám při vytváření školních sbírek 
a poskytují veřejnosti poradenské služby. Na 
ZŠ Habrmanova, ve které má mineralogický 
klub své zázemí, byl vybudován geopark. 
Členové klubu se v  rámci České republi-
ky prezentují výstavní, publikační činností 
a spolupracují s rozhlasem a televizí.
Kontaktní adresa: Mineralogický klub Česká 
Třebová, z.s., Jelenice 1798, 560 02 Česká Tře-
bová. 
Mobil: 605 865 440, pev. linka 465 535 533, 
www.mkceskatrebova.websnadno.cz

Milan Michalski

PŘEDNÁŠKY A AKCE MINERALOGICKÉHO KLUBU ČESKÁ TŘEBOVÁ V  ROCE 2019
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové. 
Začátek besed v 17:00 hodin.

Středa 23. ledna – přednáška Ing. Jiřího Šury.
Geologické skvosty USA. 

Středa 20. února – přednáška Mgr. Veroniky Koubové a Mgr. Martina Tyče.
Z cest – nejen za kameny. 

Středa 20. března – přednáška Ing. Bohumila Martínka.
Významné pegmatity strážeckého moldanubika, současný stav 
a možnosti sběru minerálů.

Středa 17. dubna – přednáška RNDr. Tomáše Lehotského Ph.D. 
Ichnofosilie – často opomíjené, leč cenné zkameněliny. 

Středa 22. května – přednáška Ing. Michala Hejny. 
Velkolom Čertovy schody – minulost dávná a nedávná.

23. května – Mineralogická olympiáda – Otevřená soutěž pro žáky základních 
a středních škol. Začátek v 9:00 hodin, koná se v učebnách ZŠ. 

Středa 12. června –  přednáška RNDr. Dana Očenáše a Miloslava Maga.
Mineralogie okolí Banskej Bystrice (Špania Dolina – Piesky, Lubietová atd.)
Úvodní informace k letní exkurzi.

Čtvrtek 4. 7. – neděle 7. 7. – pravidelná letní mineralogická exkurse 
– Slovensko – Banskobystricko. 

Středa 18. září – přednáška RNDr. Luďka Kráčmara.
Současný stav významnějších lokalit prešovsko-tokajského pohoří 
(Slánské vrchy a Tokajské vrchy).

Středa 16. října – přednáška RNDr. Vladimíra Hrazdila a Jiřího Tomana.
Za minerály Španělska a Portugalska. 

Středa 6. listopadu – výroční členská schůze. 

Středa 4. prosince – určování nerostů pro veřejnost.

Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností 
změněn.

Mgr. Milan Michalski, předseda MK, Ing. Jan Peringer, jednatel MK

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Již tradičně zorganizovali MO KDU-ČSL a Orel 
1. 12. 2018 v koncertním sálku ZUŠ Mikuláš-
skou besídku. Děti, které měly zájem, si již 
od  října připravovaly v  režii Vojtěcha Johna 
ml. a  za  organizace a  technického zajištění 
M. Klumparové a O. Voleské pohádky Hrneč-
ku vař! a O Kašpárkovi ze Lhoty, kterými pak 
potěšily všechny přítomné. Přestávku mezi 
pohádkami vyplnila scholička pod vedením 
Katky Voleské rytmickými písničkami. A pak 
už přišel čas na  ztišení, vyprávění legendy 
o sv. Mikuláši a ve slavnostní tajemné atmo-
sféře přivolání Mikuláše s  andělem (čerty 
nevedeme) a koši dárků. Mikuláš se s dětmi 
znovu po roce přivítal, odměnil herce a děti, 
které chtěly svým vystoupením (básničkou 
nebo písničkou) potěšit ostatní a  hodným 
(všem) dětem (i jedné mamince) rozdal dár-
ky a rozloučil se s nimi. Děkujeme všem, kdo 
věnovali svůj čas přípravě besídky, za krásné 
chvíle.

Hana Johnová

MODELÁŘI DOVEZLI ZE SLOVENSKA TROJITÝ ÚSPĚCH!
Ačkoliv to nebylo původně v plánu, podařilo 
se nakonec zorganizovat výpravu na mode-
lářskou soutěž na Slovensko. Akce s názvem 
Plastiková zima se koná v Bratislavě, tradičně 
před Vánoci. A  jelikož je největší akcí svého 
druhu na  Slovensku, dá se o  ní mluvit jako 
o mistrovství republiky. Celá soutěž se konala 
v kulturním domě Ružinov. Návštěvníci moh-
li vidět kolem 1500 modelů. 

Ačkoliv naše výprava byla malá – jen já a má 
skvělá žena – odbornou porotu Třebová i tak 
zaujala. Nestává se často, že v jedné katego-
rii dostane jeden modelář rovnou tři ceny, 
a  z  toho jednu hlavní. Takže jsme za Třebo-
vou opět zabodovali, a to rovnou na mistrov-
ské soutěži!

Vítek Vrog Přívratský, 
KPM plk. Otakara Hrubého D. F. C. Česká Třebová

STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU
Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje ve  spolupráci s  Úřadem práce – kon-
taktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení 
poradenství a  dalšího vzdělávání, vás zvou 
na Přehlídku strojírenských firem, která se 
bude konat dne 24. ledna 2019 od 8:00 do 
17:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí.

Přemýšlíte nad volbou technického obo-
ru? Váháte jakou střední školu vybrat? Jaké 
uplatnění bude na trhu práce?

Na  tyto otázky a  celou řadu dalších vám 
odpoví PŘEHLÍDKA STROJÍRENSKÝCH FI-
REM.

Žáci, rodiče a  široká veřejnost mohou 
na této přehlídce získat podrobné informace 

o možnostech uplatnění technických oborů 
na trhu práce. Přehlídky se zúčastní zástupci 
významných zaměstnavatelů regionu, kteří 
Vám poskytnou informace o  možnostech 
pracovního uplatnění. Pro zájemce budou 
poskytovány také informace o  rekvalifikač-
ních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje – Tel: 724 613 928, 
e-mail: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu 
povolání Ústí nad Orlicí 
– Telefon: 950 172 445, 950 172 449

Helena Hrdinová
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ČESKOTŘEBOVSKÁ ROČENKA LETOS O MLÁDEŽI
+ VÝZVA PRO PŘÍSPĚVKY, NÁMĚTY A OPRAVY TEXTŮ

Vždy jednou za  čtyři roky, když jsou komu-
nální volby, se vydání ročenky podstatně 
(nejméně o  měsíc) prodlužuje (je bohužel 
vypisováno výběrové řízení na  spoluprá-
ci s  Městem Česká Třebová). Proto v  letoš-
ním roce vyjde ročenka později (požadavek 
z  Města je konec března, ale ročenku by-
chom rádi vydali nejpozději do  konce úno-
ra). Ročenka Českotřebovsko je v chystaném 
vydání pro rok 2019 již jedenadvacátá. Hlav-
ní článek bude věnován třebovské mládeži, 
tedy historii Junáka – českého skauta, který 
letos ve městě slaví sto let. A sto deset let má 
také českotřebovské gymnázium a jedno za-
pomenuté výročí, které se týká revolučního 
roku 1989, kdy byl natočen dokument Jiřího 
Krejčíka právě z  gymnázia „Maturita v  listo-
padu“. Ten bude „slavit“ třicáté výročí.

Cílem této jako každé ročenky je, aby 
přinesla co nejúplnější informace bez omy-
lů a  chyb. Vždycky se jich ale pár objevilo, 
informací je více než deset tisíc. Chtěl bych 
poděkovat paní Vážkové, která v  loňské ro-
čence mnohé chyby objevila a předala mi je 
k opravě (většinou telefonní čísla nebo zdra-
votnictví). Ročenka by měla přinést i nové in-
formace... Proto opět rád přijmu každý nový 
námět, nápad, jak ročenku oživit, každý pří-
spěvek. Jako každý rok prosím hlavně o tyto 
informace...

• Občanská sdružení, sportovní oddíly, 
kulturní spolky, hudební skupiny a další 
i nezávislá sdružení (např. trampské osa-
dy, skupiny sběratelů atd.)
Napište do  ročenky text o  svém sdružení 
(oddíle, spolku, skupině atd.) na půl strany 
v  ročence, což je nejvíce 20 řádků velikost 
písma 12 + nadpis + kontakt s  adresou 
a  číslem telefonu. Pokud chcete dát místo 
části textu fotografii, úměrně tomu prosím 
text zkrátit (jedna fotka je asi o 6–7 řádků 
textu méně). Jedná se tedy o základní infor-
mace, protože bychom rádi získali informa-
ce a uvedli je od co nejvíce sdružení. Pokud 
budete chtít větší rozsah, prosím, zavolejte, 
abychom se domluvili...

• Pracovníci ve zdravotnictví, lékaři
Prosím všechny pracovníky ve  zdravotnic-
tví (lékaře) o  zaslání základních informací 
(jméno, obor, adresa, telefon, ordinační 
hodiny) nebo alespoň e-mailovou adresu, 
kam bych mohl zaslat loňské informace pro 
případnou opravu, případně informaci, že 
v  seznamu být nechtějí... Zdravotnictví je 
jedna z nejdůležitějších a nejvyužívanějších 
rubrik a  je nutné, aby informace v  ní byly 
přesné, aktuální a lehce dostupné...

• Prezentace firem
Firmy, které zaujala možnost inzerce v Ro-
čence Českotřebovsko, napište na níže uve-
dený e-mail nebo telefonujte. Obratem se 
ozveme a domluvíme podrobnosti... 

• Seznam firem
Prosím všechny podnikatele, firmy a  živ-
nostníky, kterým se některý údaj v  sezna-
mu změnil, o nové informace, opravy nebo 
doplnění v seznamu firem! Bez vašich infor-
mací zůstanou v seznamu chyby!!!

Všechny informace zasílejte do 14. ledna 2019 
na  e-mail karel.0202@seznam.cz nebo vo-
lejte na  mobil 604  785  560 (po  dohodě lze 
termín prodloužit). Napište i to, co Vám v ro-
čence chybí; vašimi náměty se budeme za-
bývat! Děkuji za pomoc zasláním materiálů, 
informací a námětů.

Karel Kubišta

AUTOSTOPEM PO VÝCHODNÍ 
MAKEDONII, OPOMÍJENÁ 
VÝCHODNÍ MAKEDONIE
V  sobotu 19. 1. 2019 v  16 hodin srdečně 
zveme širokou veřejnost na  Cestománii 
po  východní Makedonii na  adrese, Sme-
tanova 1450, Česká Třebová, ve  sborovém 
domě Církve adventistů sedmého dne. 

Během besedy s  promítáním procestu-
jeme východní Makedonii, která neprávem 
patří mezi nepříliš navštěvované části Bal-
kánu. Spatříme majestátní hory, půvabné 
kaňony i  skalní útvary, rozvaliny antických 
měst, půvabné vesničky s  postupně zani-
kající lidovou architekturou, středověké 
kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáh-
lými soubory fresek. Prohlédneme si něko-
lik měst, včetně starobylého Kratova, které 
ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde 
se dodnes dochovalo několik malebných 
mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje 
s  pamětihodnostmi i  novodobou, značně 
megalomanskou architekturou. Vystoupáme 
také na horu Kokinu, kde v dávných dobách 
fungovala obdivuhodná observatoř. Povíme 
si mnohé ze života místních obyvatel. Mluve-
ným slovem provází cestovatel, dobrodruh 
a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský.

Markéta Vojvodíková

ADOPCE NA DÁLKU A INDIE
Česká křesťanská akademie zve dne 
29. ledna na přednášku mons. Josefa Su-
chára na téma Adopce na dálku a Indie.  

Studenti i  učitelé gymnázia již řadu let 
v  tomto programu podporují 2 indické 
děti a  platí jim školné.  Po  dopolední bese-
dě se studenty představí P.  Suchár projekt 
Adopce na  dálku i  českotřebovské veřej-
nosti, a to od 17:00 hodin v budově Gymná-
zia.  Přednáška se bude zabývat podstatou 
a fungováním charitativní pomoci indickým 

dětem formou Adopce na dálku, stejně jako 
zkušenostmi a  zážitky, získanými v  Indii při 
předávání a využívání této pomoci. 

Mons. Josef Suchár je mj. dlouholetý pre-
zident Diecézní katolické charity Hradec Krá-
lové a zakladatel Sdružení Neratov, které pro-
vozuje chráněné dílny, speciální školu atd. 
a toho času zaměstnává 130 postižených.

Vojtěch John

Polovina výtisků Ročenky 2017

mailto:karel.0202@seznam.cz
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SEZÓNA JARO 2019

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1400 Kč. Studenti a senioři 1200 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené 
do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu (místo nebude re-
servováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při návštěvě představení prokáže. Na prů-
kazce je uvedena řada a číslo sedadla. Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, hotově v kanceláři 
KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 20. 1. 2019. Předplatitelům z minulé sezóny 
budou jejich místa rezervována do 13. 1. 2018.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kultur-
ní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též vložit 
do připravené schránky v Informačním centru Městského muzea.

PŘIHLÁŠKA NA DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2019
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno  .................................................................................................................................................................

Přesná adresa  ...................................................................................................................................................

Přihlašuji se na sedadlo č. .......................................... v řadě ....................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................................

E-mail  ..................................................................................................................................................................

Sleva pro seniory – datum narození .........................................................................................................

Sleva pro studenty – škola, třída  ...............................................................................................................

Platím (hotově, účet, složenka)  ..................................................................................................................

Cena předplatného (1 400 Kč nebo 1 200 Kč) ........................................................................................

Datum ............................................................                   Podpis ...................................................................

14. ÚNOR 2019

Spolek Kašpar Divadlo v Celetné Praha
ZDENĚK GALUŠKA:  
SLOVÁCKO SA NESÚDI
Povídkový večer nejen o  víně, ale taky o  li-
dech, kteří jdou do  všeho naplno. Vybrané 
(dnes už) klasické folklorní vyprávěnky slo-
váckého „kronikáře“ Zdeňka Galušky, které 
patří k  dobrému moravskému vínu či slivo-
vičce.
Hrají: E. Elsnerová, A. Jastraban, D. Ondráček.
Režie: F. Nuckolls.

BŘEZEN 2019

Divadlo Kalich Praha
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Matematický génius, ale také autista, který 
příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, 
nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se ho 
někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného 
vyšetřování detektivního případu ze soused-
ství rozkryje docela jinou záhadu – která mu 
zásadně promluví do života.
Hrají: J. Cina, M. Stehlíková/H. Vagnerová, 
M. Daniel, K. Frejová…
Režie: SKUTR.

DUBEN 2019

Divadlo DISK Praha
PRODANÁ NEVĚSTA  
NA PRKNECH PROZATÍMNÍHO, STAVOV-
SKÉHO A NÁRODNÍHO DIVADLA  
V LETECH 1868 AŽ 2018 
Komická opera o věrné lásce a zrádných in-
trikách, o snu o divadle národním a o zrodu 
českého herce.
Hrají studenti 3. ročníku katedry alternativní-
ho a loutkového herectví.
Režie: P. Erbes a B. Jedinák. 

KVĚTEN 2019

MARTIN DEJDAR: PÁNSKÁ ŠATNA  
ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Ne-
propásněte jedinečnou příležitost nahléd-
nout tak trochu klíčovou dírkou do  pánské 
šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní 
atmosféru, improvizační nápady, jedinečné 
propojení herců a diváků i trochu kolegiální 
škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají 
již desítky let a  prožili společně velkou část 
hereckého života. To vše se odráží na  vzá-
jemných „přihrávkách“ i  nekompromisních 
„smečích.“
Hrají: M. Dejdar, J. Lábus, P.  Nový, J. Jiráň, 
M. Janouš, P. Hojer.
Režie: M. Dejdar.

ČERVEN 2019

MD AGENTURA Praha
CAROLINA SMITH:  
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová 
mají každá svou televizní kuchařskou show. 
Každá se orientuje na  jinou kuchyni a  pří-
šerně na  sebe žárlí. Doslova se nesnáší a  to 
je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci, 
ale taky kvůli dávnému hříchu z mládí. 
Hrají: S. Pogodová, M. Dolinová, L. Ondřej 
a M. Duchek.
Režie: R. Štolpa.

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Klicperovo divadlo Hradec Králové
E. E. SCHMITT: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Oskar a růžová paní vypráví o hlubokém přá-
telství desetiletého Oskara a jeho pečovatel-
ky. Neúnavný rozumbrada, který zase tráví 
své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené 
babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý 
lidský život. Od  dětství, přes pubertu, první 
lásku, starosti dospělých a  druhou mízu, až 
po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se kterými 
se nechce svěřovat nechápavým dospělým, 
adresuje ve svých dopisech Pánu Bohu.
Hrají: J. Sklenář a M. Eliášová.
Režie: I. Balaďa.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Sledujte plakáty!
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OCENĚNÍ V KATEGORII DOBROVOLNÍK ZÍSKALA HANA GRUNDOVÁ
Hana Grundová učí biologii, chemii, globální výchovu a  vede badatelský kroužek na  Gymnáziu Česká Třebová. Od  roku 1982 je 
členkou Základní organizace Českého svazu přírody Podorlicko (ZO ČSOP Podorlicko) a šestým rokem jeho předsedkyní. Teď čerstvě 
je také držitelkou ocenění za dlouhodobou činnost pro druhé od Koalice nevládek Pardubicka.

Za jakou činnost jste byla nominována?
Ocenění jsem získala za  environmentální, 
tedy ekologickou výchovu veřejnosti. Tomu 
se věnuji v  základní organizaci Podorlicko, 
které provozuje dobrovolnické ekologické 
centrum Podorlicko. 

Navíc mimo vyučování už řadu let vedu 
badatelský kroužek Globe, k mezinárodnímu 
programu Globe, který je zaměřený na  ži-
votní prostředí. Studenti jsou pak úspěšní 
v dalším studiu, ale i v dalších soutěžích, což 
mi dělá radost. Potěšilo mě, že jsme dostali 
uznání od  Evropské komise programu Glo-
be, když byly vyhodnoceny tři nejlepší čes-
ké školy, které pracovaly na  mezinárodním 
fenologickém projektu. Mezi nimi jsou stu-
dentky z mého badatelského kroužku, které 
za  sebou mají tříleté pozorování vegetace. 
Jsem ráda, že i ta dlouhodobá práce je oce-
ňována. 

Co pro vás ocenění v kategorii dobrovol-
ník znamená?
Byla jsem nejdřív překvapená, protože to-
hle ocenění už jsme dostali jako organizace 
ZO ČSOP Podorlicko před pěti lety, ale kaž-
doročně jsou oceňovány jak organizace, tak 
i  jednotlivci. Protože většina mých aktivit se 
odehrává na  poli ochránců přírody právě 
v  organizaci Podorlicko, beru to nejen jako 
ocenění moje, ale jako ocenění všech dob-
rovolníků z  organizace. Já jsem možná jako 
předsedkyně více vidět, protože podepisu-
ji smlouvy nebo to koordinuji, ale všichni 
to posunujeme dál. Ty věci, které souvisí se 
vzděláváním a přírodou, bych nemohla dělat 
sama. Nejbližší opora je můj manžel. Spoustu 
věcí děláme spolu a pak celý tým v organiza-
ci Podorlicko. Když pak děláte velkou akci, 
třeba letošní sázení Stromu svobody ve spo-
lupráci se skauty, tak je do  toho zapojeno 
hodně lidí. Podobně je tomu u  každoroční 
akce Ukliďme Česko, ukliďme svět.

Můžete přiblížit, jak ekocentrum Podor-
licko pracuje na  ekologické výchově ve-
řejnosti?
Připravujeme  řadu vzdělávacích akcí, ať jsou 
to výstavy, přednášky, případně soutěže, pro 
školy výstavy věnované ochraně přírody, 
bylinkám, houbám. Pravidelně připravuje-
me také venkovní výstavy, které zaujmou 
kolemjdoucí, a  asi nejčastěji se s  veřejností 
potkáváme na Smyslově naučné stezce Údo-
lím Skuhrovského potoka. Což je stezka, kte-
rou provozujeme, udržujeme a  opravujeme 
ve spolupráci s obcí Rybník. Dvakrát do roka 
tam připravujeme akci, jednou je to Hledá-
ní jara na stezce, podruhé Rodina na stezce. 
Což jsou vzdělávací akce, ke kterým se přidá-
vají ještě různé informační články. Další věci 
nejsou jen vzdělávací, je to spíš praktická 
činnost pro přírodu. To je třeba transfer oboj-
živelníků u  přívratských rybníků, kde každé 
jaro pracujeme na záchraně žab v době jejich 

tahů. Tam jsou dobrovolníci často z veřejnos-
ti, nejsou to členové Podorlicka. V  letošním 
roce Pardubický kraj vybudoval trvalé zábra-
ny přibližně na  jedné třetině úseku. Práce 
dobrovolníků tam bude i nadále potřeba.

Jste dobrovolnická organizace, veškerou 
práci tedy dělají dobrovolníci?
Ano, Podorlicko nemá stálého zaměstnan-
ce. Je nás asi 30 členů, ale na různé akce se 
zapojují i další lidé. Jsme závislí na grantech 
a podpoře města či Pardubického kraje. Teď 
nás čeká psaní projektů, abychom dál moh-
li fungovat. Což není vidět, ale zúročí se to 
v  průběhu roku. Budeme žádat o  finance 
na opravy stezek, na dopravu dobrovolníků 
na  transfer obojživelníků… Sídlíme v  Po-
branské ulici, kde jsme v nájmu od roku 2004, 
v domě jsou skladové prostory i dalších orga-
nizací, od  loňského roku je tam také úniko-
vá hra. Mám pocit, že k nám lidé chodí rádi 
na  výstavy a  přednášky. Navíc kdybychom 
ty prostory neměli, tak bychom neměli kde 
ukládat materiál pro terénní úpravy. Zahra-
du jsme příležitostně využívali, udržujeme ji, 
ale projekt na venkovní vzdělávání před lety 
nevyšel. Od nového roku by zahradu chtěla 
využívat Dětská skupina Kulíšek.

Co vás v ZO ČSOP Podorlicko čeká 
v roce 2019?
Na  8. ledna připravujeme členskou schůzi, 
kde se domluvíme, kam napneme síly v roce 
2019. Nějaké nové nápady už máme, ale ur-
čitě budeme dál pracovat na  našich dvou 
naučných stezkách. Letos jsme hodně opra-
vovali cedule a  samotnou stezku Údolím 
Skuhrovského potoka. Teď sháníme finance 
na  opravu knajpoviště v  Semanínské nauč-
né stezce, která už funguje osm let a  chtěli 

bychom tam uspořádat nějakou akci pro ve-
řejnost. Záleží také na spolupráci s obcí Se-
manín. Musíme sehnat velký vhodný strom, 
a tesaře, který to bude umět udělat.

Ve  městě působí ještě jedno ekocent-
rum… Spolupracujete spolu?
Dříve jsme byli jedna organizace, takže 
o sobě víme. To rozdělení bylo proto, že ka-
ždá se chtěla věnovat něčemu jinému, a  to 
trvá vlastně dosud. ČSOP Zlatá studánka 
byla víc zaměřená na rukodělné práce. Každý 
zvlášť si navíc může požádat o finance do ur-
čité částky ze stejného balíčku. My požádá-
me na opravu stezek, Zlatá studánka na vý-
lety a exkurze pro veřejnost. Kdybychom byli 
jedna organizace, tak by to nešlo. Takhle je 
vlastně širší nabídka pro veřejnost.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

zleva: Mgr. Jakub Rychtecký (město Pardubice), oceněná dobrovolnice Hana Grundová, RNDr. Eva Malinová (Krajská hospo-
dářská komora), Ing. Pavel Šotola (Pardubický kraj) / foto: Koalice nevládek Pardubicka

Ocenění v kategorii dobrovolník / foto: redakce
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/1 úterý

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA KOZLOVSKÝ KOPEC
11:00 / Chata Maxe Švabinského
Klub českých turistů vás zve na  16. Novo-
roční výstup na  Kozlovský kopec. Součástí 
výstupu je i celostátní dobročinná akce „No-
voroční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlíst-
ku 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.

2/1 středa

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Příští 
setkání se uskuteční výjimečně ve  středu 
na téma Sňatky v lidové kultuře. Cena lek-
ce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana Voleská.

3/1 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru 
na  X-boxu, např. Harry Potter nebo Dance, 
ale také na compu a nauč ji knihovnici. Akce 
se koná také 10., 17., 24. a 31. ledna. 

7/1 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Teenspace
Odpoledne plné deskových her a  zábavy. 
Vypneme počítače, X-box, mobily, Wi-Fi 
a zahrajeme si různé deskové hry. Můžeš při-
nést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji 
hrát ostatní. Akce se koná také 28. ledna.

8/1 úterý

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
8:00–12:00 / ROSA rodinné centrum
Možnost popovídat si s  akreditovanou lak-
tační poradkyní Bc. Lenkou Jasanskou. Vždy 
jednou za 14 dní.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – dětské oddělení
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábě-
ní i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
školáky a děti mladšího školního věku s  ro-
diči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

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 Řezník. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

9/1 středa

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

10/1 čtvrtek

1. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oldřiška Smékalová. Pomůcky: šicí 
a  řezací pomůcky, psaní potřeby, papír, šicí 
stroj je k  zapůjčení, rozešité výrobky, kde 
potřebujete radu… Čeká nás nácvik řezání, 
využití čar na  pravítku, údržba šicího stroje 
a další rady, které potřebujete při dokončová-
ní výrobků. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a 60 Kč ostatní účastníci. Bližší informa-
ce na: http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/. 

BÝT FIT V TĚHOTENSTVÍ  
A PŘÍPRAVA K PORODU
17:30 / ROSA rodinné centrum
Klub pro těhotné ženy s předporodní přípra-
vou, s Bc. Lenkou Jasanskou. Lekce: 50 Kč.

KPH – 57. koncertní předplatné, 505. hudební večer
SOŇA ČERVENÁ
19:00 / Malá scéna
Se slavnou mezzosopranistkou se dotkneme 
atmosféry 30. let… Karel Košárek – klavír. 

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

11/1 pátek

HELLO MARCEL SEŠN
20:00 / Modrý Trpaslík
Vyuzená svitavská formace vtrhla na  scénu 
jako uragán. Vyladěné synthy, expresivní 
projev evokující nejsilnější období Pražského 
výběru a esence aktuálního světa v textech, 
to je Hello Marcel. Hraje Adam Sodomka, zpí-
vá Michael Macek. Jízdné: 100 Kč.

12/1 sobota

AUDIENCE
20:00 / Modrý Trpaslík
Divadlo MY THEATRE: Václav Havel: Audien-
ce.  Motto: „Je to všechno na hovno -“
Tragikomická jednoaktovka o  bezvýchod-
nosti a  absurditě. Režie: Josef Jan Kopecký, 
Aleš Dvořák. Obsazení: Aleš Dvořák, Josef 
Jan Kopecký. Jízdné: 80 Kč.

13/1 neděle

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

14/1 pondělí

POHÁDKOVÝ KVÍZ
14:00–17:00 / Teenspace
Máš rád/a pohádky? Tak neváhej a  přijď si 
do knihovny zahrát pohádkový kvíz o ceny. 
Bude se na tebe těšit knihovnice Adéla.

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

Jazz & Blues on the Rails Podzim 2018 
ELLES BAILEY & THE BLADDERSTONES
19:00 / Malá scéna
Bristolská zpěvačka má talent pro smyslu-
plnou fúzi blues, roots music, amerikany 
a  oduševnělého rocku, jemně okořeněné 
špetkou country. Osud ji požehnal „zakouře-
ným“ hlasem, který dokonale zapadá do její 
hudby. Vstupné: 150 Kč. 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.

http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/
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15/1 úterý

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
16:00 / ROSA rodinné centrum
Přijďte si vyrobit módní originál pro sebe 
nebo své blízké, lektor Monika Kaplano-
vá, přihlášení na  tel. č. 737  901  339 nebo 
kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné 130 Kč.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem-
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohové-
ho vývoje výtvarného umění evropského 
kulturního okruhu. V  rámci jednotlivých 
slohových epoch bude přihlédnuto – vedle 
tvorby významných světových i  domácích 
představitelů – také k osobnostem a památ-
kám našeho regionu. Setkání se uskuteční 
na  téma EXPRESE=VÝRAZ. Expresionis-
tické malířství a sochařství. Cena lekce je 
20 Kč. Lektor: PhDr.  Ludmila Kesselgrubero-
vá, Ph.D.

SKOTSKO
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Ondřeje Kováře. Vstupné dobro-
volné.

17/1 čtvrtek

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

18/1 pátek

TY SYČÁCI (ALTERNATIVE-WORLD MUSIC)
20:00 / Modrý Trpaslík
Největšími devízami Těch Syčáků je nekom-
promisní, ostrý styl a  vytrvalost ve  ztvár-
ňování vlastních představ. Co platilo pro 
fyzického básníka Vášu, platí i  pro kapelu: 
nepřizpůsobuje se žánrům, ale sama si je vy-
tváří. Ty Syčáci přivezou právě dokončené al-
bum THE TRAMP! volně navazující na album 
Eldorado z  roku 2013. Společně tvoří dvě 
části jednoho celku, posledního dílu syčác-
ké trilogie o  dětech, rodičích a  prarodičích, 
kterému předcházely experimentální „ope-
ry“ SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). Jízdné: 
130 Kč.

19/1 sobota

CESTOMÁNIE: AUTOSTOPEM  
PO VÝCHODNÍ MAKEDONII
16:00 / Církev adventistů sedmého dne
Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor 
Drahoňovský procestoval autostopem vý-
chodní Makedonii, aby poznal způsob života 
místních obyvatel, spatřil překrásnou příro-
du a prožil nevšední dobrodružství. Srdečně 
jsou zváni všichni, kdo mají zájem cestovat 
a  poznávat nové země, bez cestovních ná-

kladů. Příspěvek dobrovolný. Akce se koná 
ve  sborovém domě Církve adventistů sed-
mého dne (Smetanova 1450, Česká Třebová).

20/1 neděle

 JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
15:00 / Malá scéna
Jak to bylo kdysi dávno, když se na  světě 
objevil první člověk a  byl na  všechno úpl-
ně sám? Přijďte se podívat na  příběh starý 
jako lidstvo samo, příběh pro malé i  vel-
ké. Inscenace je vhodná pro děti od  3 let, 
mladistvé a  každého, kdo má smysl pro 
humor. Vstupné: 60 Kč. Předprodej vstupe-
nek na  www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 ho-
dinu před začátkem u pokladny.

21/1 pondělí

INTERNETOVÝ DEN
12:30–18:00 / Teenspace
Trávíš rád/a volný čas na internetu nebo při 
hraní na X-boxu? Přijď do knihovny a dosta-
neš 30 minut na pc či X-box navíc.

23/1 středa

GEOLOGICKÉ SKVOSTY USA
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Ing. Jiřího Šury. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

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

DP Podzim 2019
PERFECT DAYS
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Romantická komedie nejen o  ženách a  ne-
jen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má 
na  první pohled úplně všechno: prosperu-
jící firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele 

a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – ně-
jak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár 
let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství 
se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál 
a  potencionální otcové z  nejrůznějších dů-
vodů selhávají... Hrají: L. Vlasáková, P.  Jung-
manová, D. Syslová, J. Dolanský, V. Udatný, 
J. Hofman Režie: P.  Kracik. Vstupné: 370 Kč. 
Na toto představení platí abonentní průkaz-
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

25/1 pátek

BAND OF HEYSEK (BRNO/BLUES)
20:00 / Modrý Trpaslík
Jsme prostě banda hejsků... Nejšpinavější 
blues současné české hudební scény předvá-
dí brněnské trio Band of Heysek. Jejich debu-
tové album s názvem Shovel & Mattock  (Lo-
pata & Krumpáč) je otiskem živočišnosti 
a  syrovosti blues, které zahrnuje i  značnou 
dávku improvizace, „špíny“ a  nedokonalos-
tí. Trio vedené Honzou Švihálkem vzniklo 
na základech zaniklého rapbluesového pro-
jektu Nuck Chorris Gang. Tentokrát je v jejich 
novém projektu Band of Heysek méně expe-
rimentu a více blues, mnohem mnohem více 
blues. Jízdné: 100 Kč.

26/1 sobota

STRAŠIDLA A STRAŠIDÝLKA
15:00–17:30 /  Restaurace Na Horách
DDM Kamarád pořádá dětský karneval s ná-
zvem Strašidla a strašidýlka. Vstupné – dospě-
lí 50 Kč, děti 40 Kč, děti 0–3 let zdarma bez 
nároku na  místo, dílnička pro děti – 10 Kč. 
Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách 
v DDM Kamarád od 7. 1. 2019. Pro děti jsou 
připraveny soutěže, tanečky, dílnička, boha-
tá tombola a vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků DDM Kamarád.

29/1 úterý

ADOPCE NA DÁLKU A INDIE
17:00 / Gymnázium Česká Třebová
Studenti i učitelé gymnázia již řadu let pod-
porují 2 indické děti a platí jim školné. Po do-
polední besedě se studenty představí mons. 
Josef Suchár projekt Adopce na dálku i čes-
kotřebovské veřejnosti, a  to od  17:00 hodin 
v budově Gymnázia. Přednáška se bude za-
bývat podstatou a  fungováním charitativní 
pomoci indickým dětem formou Adopce 
na dálku, stejně jako zkušenostmi a zážitky, 
získanými v  Indii při předávání a  využívání 
této pomoci. Akci pořádá Česká křesťanská 
akademie.

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-

mailto:kaplanovamoni@seznam.cz
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bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Známé postavičky z  Bezděkova a  okolí. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum

Jazz & Blues on the Rails Podzim 2018 
MIROSLAV HLOUCAL
19:00 / Malá scéna
Miroslav Hloucal – trumpeta, flugelhorn; Jan 
Fečo – alto sax; Jakub Tokoly – piano; To-
máš Baroš – bass; Marek Urbánek – drums. 
Hloucal Quintet prezentuje své pojetí jazzu 
pomocí aranžmá romských písní a  svých 
vlastních kompozic. Jelikož jsou jejich kořeny 
spjaty s touto kulturou, chtějí do ní vnést jiné 
hudební vlivy. Vstupné: 150 Kč. Na toto před-
stavení platí abonentní průkazky, zbývající 
vstupenky v omezeném počtu v předprode-
ji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu 
před začátkem u pokladny.

30/1 středa

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

KONCERT UČITELŮ  ZUŠ
19:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová. 

SPORT
5/1 sobota

NOVOROČNÍ FUTSAL 2019
9:00 / Sportovní hala ZŠ Nádražní
Účast 10 místních i přespolních týmů. Zajiš-
těno bohaté občerstvení.

12/1 sobota

ČESKOTŘEBOVSKÁ PIRUETA
7:00–16:00 / Zimní stadion
2. ročník závodu. Přijďte podpořit nejen naše 
krasobruslařky. Pořádá Krasobruslařský klub 
Česká Třebová. Vstup zdarma.

VÍCEDENNÍ AKCE
11–13/1

HERNÍ VÍKEND
DDM Kamarád
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká 
Třebová pořádá herní víkend – pátek 
11. 1. 2019 od 18:00 hod. až neděle 13. 1. 2019 
do 12:00 hod. Součástí víkendu bude turnaj 
o ceny v karetní hře Bang v sobotu 12. 1. 2019 
od 15:00 hod. Vstupné 40 Kč, přespání 40 Kč 
(předem se nahlásit) a startovné 30 Kč. Výtě-

žek ze vstupného bude věnován na  nákup 
deskových her. S sebou si přineste přezůvky.

18–20/1

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA KOZLOVĚ
25. ročník zimního táboření na  Kozlově. In-
formace F. Uma, tel. 723 512 030.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevře-
no denně mimo pondělí od  8 do  18 hodin. 
1. ledna 2019 zavřeno. 

3/12/2018–6/1/2019

OD BARBORKY DO TŘÍ KRÁLŮ
Městské muzeum
Tradiční vánoční výstava návštěvníkům při-
bližuje některé zvyky a postavy adventního 
a vánočního času. Výstava potrvá do neděle 
6. ledna 2019.

25/1–17/3

STROMY JAKO DOMY
Městské muzeum
Vernisáž výstavy Stromy jako domy se usku-
teční ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17 hodin. 
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema-
tikou je zapůjčena z Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum. Výstava 
potrvá do neděle 17. března 2019. Pro školy 
je možné objednat doprovodný program.

11/1–27/1

LUKÁŠ RUFER – ELMO:  
VESMÍR NA PODLAZE
Výstavní síň kulturního centra
ELMO představuje sérii abstraktních foto-
grafií pořízených při demolici menší budovy. 

Název kolekce je odvozen od  jména firmy, 
která v  zaniklých prostorách sídlila. Na  plo-
še odhalených základů se zde zjevil vesmír, 
jehož existenci brzy ukončila rypadla a  sbí-
ječky. Tyto záběry již nikdy nelze opakovat. 
Veškeré obrazce tvořící hlavní obsah foto-
grafií nejsou předem nijak aranžovány a do-
datečně upravovány. S výjimkou barevného 
tónování se jedná o  skutečnou kompozici. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 1. 2019 
v  17:00 hod. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00–17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

8/12/2018–31/1/2019

10 LET ZA JEDEN PROVAZ
Městská knihovna
Těšit se můžete na  fotografie, které mapují 
historii spolku Za jeden provaz a na spoustu 
zajímavých informací o jeho činnosti.

KINO SVĚT
2/1 středa

UTOP SE, NEBO PLAV (FRANCIE) 2D
19:00
Když depresivní Bertrand, trpící krizí střední-
ho věku, odpoví na  inzerát, který hledá no-
vého člena do družstva mužského synchro-
nizovaného plavání (ano, máme na  mysli 
mužské akvabely), netuší, že v  amatérském 
družstvu najde nejen přátele, ale i  novou 
chuť do  života. Komedie nejen o  tom, jak 
dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili 
život. Hrají: G. Canet, L. Bekhti, M. Amarlic... 
Režie: G. Lellouche. Mládeži přístupno, ko-
medie, titulky, 122 min. Vstupné: 110 Kč.

5/1 sobota

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 
a  oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není 
žádná komplikace překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Režie: Marek Beneš. Mlá-
deži přístupno, loutková animace, 60 min. 
Vstupné: 100 Kč.

7/1 pondělí

AQUAMAN (USA) 3D
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 
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o  tom, kým ve  skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen… králem. Režie: J. Wan. Mládeži pří-
stupno od 12 let, akční, dobrodružný, český 
dabing, 143 min. Vstupné: 140 Kč.

9/1 středa

ZNOVU VE HŘE (USA) 2D
19:00
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a záro-
veň romantický film o cestě jedné obyčejné 
dívky za štěstím. Maya pracuje v místním su-
permarketu a marně čeká na povýšení, pro-
tože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský 
diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé 
a  díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, 
Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím 
ale její nesnáze nekončí. Hrají: J. Lopez, M. 
Ventimiglia... Režie: P. Segal. Mládeži přístup-
no od  12 let, komedie, romantický, titulky, 
98 min. Vstupné: 120 Kč.

12/1 sobota

RAUBÍŘ RALF A INTERNET (USA) 3D
17:00
Ve  filmu Raubíř Ralf a  internet opouští-
me Litwakovu videohernu a  vydáváme se 
do  rozsáhlých, nezmapovaných a  vzrušují-
cích vod internetu, na kterých udělá Ralfovo 
raubířství pořádné vlny. Známý videoherní 
záporák Ralf a  jeho malá poruchová kama-
rádka Vanilopka von Šmak musí podnik-
nout riskantní cestu po  světové počítačové 
síti a  najít náhradní část do  Vanilopčiny vi-
deohry s  názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf 
s  Vanilopkou setkávají s  webovými občany 
neboli Webčany, mezi které patří například 
internetový podnikatel zvaný Yesss, který je 
hlavním algoritmem a duší trendové stránky 
„BuzzzTube“. Režie: R. Moore, P.  Johnston. 
Mládeži přístupno, animovaný, český da-
bing, 112 min. Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 
130 Kč.

14/1 pondělí

CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR) 2D
19:00
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho po-
dob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde 
ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky 
Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje pří-
běhy lidí, kteří cestu ke  svému štěstí někde 
ztratili a  pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, 
láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou 
přinášet naději a radost, ale mnohem častě-
ji nakonec pykají za naše chyby. Film začíná 
odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, 
aby se jejich cesty začaly postupně křížit 
a  mohly nakonec složit dohromady jeden 
velký příběh života. Propletenec rodičů, 
které můžete potkat každý den, jejich dětí 
a  partnerů. Hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová, 
T. Hanák, P.  Řezníček... Mládeži přístupno, 
drama, komedie. Vstupné: 120 Kč.

15/1 úterý

BIO SENIOR
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. Lucifer 
se rozhodne pověřit doručením nového čer-
tího brka na pobočku Pervidle trochu zmate-
ného čerta Bonifáce. Hrají: J. Cina, O. Vetchý, 
J. Bárdos... Režie: M. Najbrt. Mládeži přístup-
no, pohádka, 99 min. Vstupné: 60 Kč.

16/1 středa

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.

19/1 sobota

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HELLOWEEN 
(USA) 2D
17:00
V pokračování úspěšné strašidelné kome-
die Husí kůže, oživí parta teenagerů příšery 
uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, 
v čele s loutkou Slappym, jsou rozhodnuté 
ovládnout svět. Tuto pohromu mohou od-

vrátit jen Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. 
Čas však hraje proti nim… Režie: A. Sandel. 
Mládeži přístupno, rodinný, komedie, český 
dabing, 90 min.

21/1 pondělí

SKLENĚNÝ (USA) 2D
19:00
M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thri-
ller inspirovaný komiksem, nazvaný Skle-
něný. Spojuje tak dva samostatné úspěšné 
filmy Vyvolený (2000) a  Rozpolcený (2016). 
Z  filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy 
Bruce Willis v  roli Davida Dunna a  Samuel 
L. Jackson jako Eliah Price, známý pod pse-
udonymem Pan Skleněný. Z  thrilleru Roz-
polcený se objevuje James McAvoy, který 
ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba 
a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrý-
vá. A  právě narušeného Crumba se svými 
24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thri-
lleru David Dunn, který k  tomu využívá své 
nadpřirozené schopnosti. Mládeži přístupno 
od 12 let, thriller, drama, horor, mysteriózní, 
sci-fi. Vstupné: 120 Kč.

24/1 čtvrtek

BIO SENIOR
DOKTOR MARTIN:  
ZÁHADA V BESKYDECH (ČR) 2D
17:00
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 hluboko 
do historie až do doby první republiky. O dáv-
ném 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. Mládeži pří-
stupno, komedie, 90 min. Vstupné: 60 Kč.

26/1 sobota

OVEČKY A VLCI (RUSKO) 2D
17:00
Ovce i vlci žijí v jednom městě pokojným ži-
votem a respektují pravidla civilizované spo-
lečnosti. Pak se objeví nečekaní hosté, polár-
ní liška a ovečka, která unikla divokým vlkům 
– dravcům. Vůdce sjednoceného města je 
zachrání, ale stojí ho to život. Pouze týmová 
práce může vyřešit problémy, které je čekají. 
Režie: V. Nikolaev. Mládeži přístupno, animo-
vaný, český dabing, 80 min. Vstupné: 110 Kč.

14
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28/1 pondělí

FAVORITKA  
(USA, IRSKO, VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická 
královna Anna je nemocná a  náladová. Ně-
kdy až příšerně náladová. Zemi za ní vícemé-
ně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Co se však stane, když se královnina přízeň 
obrátí směrem k  nové služebné Abigail, 
nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou 
ruku? Hrají: O. Colman, E. Stone, R. Weisz... 
Režie: Y. Lanthimos. Mládeži přístupno, dra-
ma, životopisný, historický, titulky, 119 min. 
Vstupné: 120 Kč.

29/1 úterý

BIO SENIOR
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY (USA) 2D
17:00
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  unikát-
ním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralel-
ní světy představí dospívajícího chlapce 
z  Broo klynu Milese Moralese a  nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen 
jeden maskovaný hrdina. Mládeži přístupno, 
akční, animovaný, dobrodružný, český da-
bing, 117 min. Vstupné: 60 Kč.

30/1 středa

NARUŠITEL (ČR) 2D
19:00
Silný a  napínavý příběh českého letecké-
ho esa, jeho kamarádů i  bezbřehou lásku 
k  létání přináší do  kin film Narušitel. Život 
armádních letců socialistického Českoslo-
venska naplňovaly opojné chvíle svobody 
v  oblacích a  přátelství na  celý život, z  velké 
části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti 
a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich 
letecký mentor spolu létají a slouží v armádě 
dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne 
rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při po-
kusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá 
jiné východisko, než se ho pokusit napodo-
bit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slo-
va, která sám často hlásí do  vysílačky, když 
nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobo-
dou vydávají vzduchem v  letadlech. Teď se 
o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on. Hra-
jí: J. Dvořák, P.  Kostka, P.  Neškudla... Režie: 
D. Balda. Mládeži přístupno, drama, 90 min. 
Vstupné: 120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, U KOUPALIŠTĚ A DDM KAMARÁD  
ČESKÁ TŘEBOVÁ SE ZAPOJILI DO NÍŽE UVEDENÝCH PROJEKTŮ MAP  
(MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ)!
MAP je projekt, který má za  úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v  MŠ nebo 
jejich rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. 
Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny školy a školská zařízení v našem regionu! Nositelem 
projektu je MAS ORLICKO, z.s.
Jeden z mnoha projektů MAP se zaměřuje na  „Školní zahrady jako prostor k polytechnickému 
a přírodovědnému vzdělávání“. Tento projekt má dvě části:

• Od semínka po sklizeň 
(zahrady u Klubu Rébus v České Třebové) 

• Zahrady MŠ (zapojená Mateřská škola 
Česká Třebová, U Koupaliště)

ZAHRADY MŠ
Cílem projektu „Zahrady MŠ“ je metodicky 
podpořit pedagogické pracovníky mateř-
ských škol v oblasti přírodovědného vzdělá-
vání. 

Do  tohoto projektu se zapojilo šest ma-
teřských škol z  území Orlickoústecka a  Čes-
kotřebovska, včetně Mateřské školy Česká 
Třebová, U  Koupaliště. V  rámci projektu se 
budou pracovníci zapojených školek účastnit 
vzdělávacích aktivit týkajících se přírodověd-
ného vzdělávání (exkurze, workshopy…).

První taková exkurze proběhla již 
6. 11. 2018 do  MŠ Chleny, kde mají již zre-
vitalizovanou školní zahradu. Zúčastněné 
ředitelky a  učitelky MŠ tak měly možnost 
prohlédnout si tuto zahradu, načerpat inspi-
raci, dozvědět se tipy a triky týkající se úpra-
vy školkových zahrad, prodiskutovat nápady 
a sdílet zkušenosti. 

V rámci tohoto projektu bude na šesti za-
pojených MŠ také zrevitalizována školková 
zahrada, takže se mají na co těšit nejen uči-
telky zapojených MŠ, ale také děti a rodiče!

OD SEMÍNKA PO SKLIZEŇ
Cílem projektu „Od  semínka po  sklizeň“ je 
podpořit využití zahrady u  Klubu Rébusu 
v  České Třebové, který je součástí DDM Ka-
marád Česká Třebová k  rozvoji sociálních 
a praktických dovedností a schopností u dětí 
a žáků do 15 let. V rámci projektu bude vybu-
dována komunitní zahrada, která bude slou-
žit jako prostor k rozvoji tvořivosti, iniciativy 
a podnikavosti dětí v oblasti přírodovědného 
vzdělávání.

První workshopy máme úspěšně za  se-
bou! Ve  dnech 11. a  12. října 2018 proběhl 
v  Klubu Rébus v  České Třebové workshop 
s  názvem Úprava zahrady, kde děti od-
straňovaly původní rostliny a  ryly záhony. 
A  ve  dnech 8. a  9. listopadu proběhl na  za-
hradě další workshop na  úpravu zahrady, 
tentokrát na zahradě děti prováděly podzim-
ní práce a připravovaly zahradu na zimu. 

Zaujala vás činnost Místní Akční Skupiny 
pro Orlicko? Podívejte se na  více projektů 
a aktivit, které pro rozvoj školství v našem regi-
onu připravujeme na www.masproorlicko.cz. 
Na nových webových stránkách jsou k vidění 
všechny vybrané, zrealizované i  probíhající 
projekty. Projekty jsou spolufinancovány Ev-
ropskou unií.

Lucie Osuská, MAS Orlicko

RYBÁŘSKÝ PLES
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svo-
je příznivce na  tradiční Rybářský ples, 
který se uskuteční 9. února ve 20:00 hod. 
v sále KC Rybník. K poslechu a tanci zahra-
je Jari-Kurri-Band. Vstupenky v  ceně 160 Kč 
v předprodeji na tel. čísle 602 138 146 – paní 
Pleskotová. Bohatá tombola a občerstvení!!! 
Odvoz směr Rybník-Česká Třebová zajištěn 
autobusovou dopravou!

Exkurze do MŠ Chleny Práce na zahradě u klubu Rébus

Chcete otisknout pozvánku na událost v kalendáři 
akcí? Pošlete ji nejpozději 15. ledna 2019 na e-mail 
redakce@ceska-trebova.cz.
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Kde jste získal nápad na vytvoření knihy, 
která zachycuje osudy Českotřebováků 
v době první světové války?
Inspirovalo mě velké množství dobové kore-
spondence českotřebovských občanů, kterou 
jsem za léta, kdy se zajímám o historii, nashro-
máždil nebo mi prošla rukama. Takže jsem 
začal zpracovávat citace z příslušných dopisů, 
kde jsou zprávy a  informace z  bojiště, pokud 
je to korespondence posílaná domů. Pokud je 
to korespondence opačným směrem, tak tam 
jsou někdy podrobně popisovány události v té 
době dějící se v České Třebové. A začal jsem to 
přidělávat k  takovým medailonům jednotli-
vých třebovských vojáků, jejich životním osu-
dům.
 
Jak válka zasáhla do  životů Českotřebo-
váků?
Muži odešli na  frontu, byl jich nedostatek 
ve školství, v průmyslu, v obchodě. Byly uzaví-
rány některé živnostenské dílny, protože zkrát-
ka nebyl nikdo, kdo by je vedl. Byl nedostatek 
potravin, ošacení, obuvi. Zkrátka byla bída. 
Muže se v  mnoha případech snažily rodiny 
tzv. vyreklamovat. Třeba v době zemědělských 
prací, když se jednalo o majitele hospodářství 
a neměl, kdo by sklidil úrodu obilí, ženy žáda-
ly na  vojenských úřadech, aby muže pustili 
na čtrnáct dní domů. Někdy byly prosby vysly-
šeny, někdy ne. Takže zkrátka ta válka zasáhla 
celkově do  života města. Ten poklidný život, 

který Česká Třebová do té doby měla, byl naru-
šen ze všech stran.

Odkud jste čerpal informace?
Čerpal jsem z vlastního archivu korespondence 
českotřebovských občanů a  vlastně dost brzy 
bylo jasné, že tomu musí předcházet taková 
všeobecná část – vznik a příčiny první světové 
války, průběh válečných let ve městě a násled-
ky pro Třebovou. Využíval jsem přitom archivní 
materiály z muzea v České Třebové a Ústí nad 
Orlicí. Bohaté informace jsem získal také z ar-
chiválií v  ústeckém archivu. Pokračovalo to 
doplněním z  válečných deníků občanů, které 
přežily u  jejich potomků. Stranou nezůstaly 
ani materiály Vojenského ústředního archivu 
v  Praze, kde se dochovaly v  některých přípa-
dech kmenové listy a další vojenská dokumen-
tace třebovských občanů. V knize jsou použity 
i citace z dobových tiskovin – brožur a místních 
periodik. A  třeba v  tom dobovém tisku, tam 
jsou zase ve 30. letech bohatě zachyceny vzpo-
mínky třebovských legionářů, vojáků, námoř-
níků. Z nektrologů po jejich úmrtí se dalo taky 
mnoho vyčíst.

Kolik lidských osudů jste v knize zachytil?
Nemám to přesně spočítané. Jsou to desítky 
jmen, které se v knize objevují a jsou to přísluš-
níci rakousko-uherské armády jako takové, 
ale i  ti, kteří sloužili u  námořnictva, dále jsou 
tam zachyceni legionáři, příslušníci italské do-

mobrany. Všechno jsou to třebovští občané, 
kteří tou válkou prošli a  jejich osudy s  ní úzce 
souvisí.

To co jsem  měl v dané chvíli k dispozici, tak 
v  knize je. Ale věřím tomu, že kdybych třeba 
ještě rok chodil po  lidech a  ptal se, tak by se 
po dědečkovi z války určitě něco objevilo. Stej-
ný případ nastal, když jsme před lety s tatínkem 
dokončili knihu o třebovských betlémech a kni-
ha vyšla, tak od té doby už mám zaznamenáno 
asi sedm dalších betlémů, o kterých jsme tehdy 
nevěděli. Když si vezmete, kolik lidí v  armádě 
bylo a  tehdejší počet obyvatel České Třebové, 
tak z  každé rodiny byl minimálně jeden nebo 
dva na frontě.

Co vás při práci nejvíce překvapilo?
Když byla kniha dokončena a  odevzdána 
ke zpracování do vydavatelství, tak se mi čirou 
náhodou dostalo do ruky 172 fotografií po tře-
bovském námořníkovi Josefu Pospíšilovi, o kte-
rém jsem v  knize psal. Mezi těmi snímky jsem 
našel takovou nenápadnou malou fotografii 
lodi a  vzadu byl rukou námořníka Pospíšila 
poznamenán název lodi a  že se jedná o  pla-
vidlo, na  kterém sloužil. V  roce 1914 na  něm 
vezli arcivévodu Františka Ferdinanda a  jeho 
choť na císařské manévry do Sarajeva. A poté, 
co tam byli zavražděni, tak jejich mrtvoly vezli 
na téže lodi zpět. Což mi přišlo velice zajímavé, 
že třebovský občan službou u námořnictva byl 
přítomen na lodi, která vezla zastřeleného ná-
sledníka rakousko-uherského trůnu. 

Bude nějaké pokračování této knihy?
Druhou světovou válkou jsem se nikdy neza-
býval, to tady jsou jiní příznivci tohoto období, 
kteří mají osudy Třebováků podchycené, takže 
bych se jim nerad míchal do řemesla.

V  současné době nepracuji na  ničem, teď 
mám oddechový čas. Jsem rád, že tuto knihu se 
podařilo dotáhnout do finále, byly s ní ohrom-
né starosti a různé vypjaté situace. Psal jsem ji 
pět let po  nocích, protože na  to jindy nemám 
čas. Není to román, který začnete psát od první 
stránky a skončíte u poslední. Tohle píšete, jak 
se vám dostávají do ruky materiály a zpracová-
váte vždy jednotlivou osobu. 

Ale mám rozpracovanou knihu další odvětví 
třebovských obchodů a živností. Tím bych rád 
v  budoucnu navázal na  první dvě knihy Ob-
chody a živnosti v České Třebové, které před ně-
kolika lety vyšly. Takže uvidím, jak na  to bude 
čas a  vhodné podmínky. Třeba se tady zase 
sejdeme při dalším křtu, kde mě překvapí ten 
velký počet lidí, kteří přijdou.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

VYŠLA NOVÁ KNIHA MARTINA ŠEBELY
NÁVŠTĚVNÍCI KŘTU ZAPLNILI KNIHOVNU
Dne 21. listopadu se v městské knihovně uskutečnil křest nové knihy Martina Šebely Česká Třebová a Velká válka 1914–1918. Tuto 
událost si nenechalo ujít mnoho příznivců a přátel regionálního amatérského historika Martina Šebely. Pozvání přijala také starostka 
města Magdaléna Peterková. Atmosféru válečné doby připomněli členové Československé obce legionářské, jednoty Ústí nad Orlicí, 
v uniformách. Tematický hudební doprovod na příčnou flétnu zajistila paní Milada Hamplová a Pavla Strouhalová.

Návštěvníkům křtu přečetla Daniela Stránská ukázky z knihy. Aby nezaznělo jen utrpení, které lidé zažívali, na odlehčení byla 
vybrána i tzv. špeková aféra. Programem setkání provázela Lucie Rybková.

Vydání publikace finančně podpořilo město Česká Třebová, Pardubický kraj a  mnoho dalších. Původně měla vyjít už k  výročí 
ukončení první světové války, ale celý proces se zdržel. Přes šest set stran ukazuje životy obyvatel České Třebové, které zasáhla Velká 
válka. Více se dozvíte v následujícím rozhovoru s Martinem Šebelou.

Křest knihy Česká Třebová a Velká válka 1914–1918 / foto: Michal Horák
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Tým Městské knihovny Česká Třebová přeje 
všem svým čtenářům a  čtenářkám úspěšný 
rok 2019 plný nevšedních čtenářských zážit-
ků!

Připravujeme na jaro 2019:
Setkání s Vlastimilem Vondruškou,
11. 4. 2019, Malá scéna.

Další informace a  aktuální otevíra-
cí dobu naleznete na  webové stránce 
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo 
https://www.facebook.com/mekct/. Psát 
můžete na  info@moderniknihovna.cz nebo 
volejte 732 756 827.

NADŠENÍ, VDĚČNOST, DOJETÍ… 
SPOLEK ZA JEDEN PROVAZ ZAKONČIL OSLAVY 10. NAROZENIN  
VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ
Dne 7. prosince se v  městské knihov-
ně uskutečnila vernisáž výstavy spolku 
Za  jeden provaz. Vystavované fotografie 
zachycují stěžejní momenty uplynulých 
deseti let. 

„Výstava mapuje desetiletou historii, jak 
fungujeme, na  čem si zakládáme a  co jsme 
udělali. Naše činnost spočívá ve  spolupráci 
se sociálními službami v  České Třebové, Do-
movem pro seniory a  Týdenním stacionářem, 
a nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 
Naděje v Borku. Pořádáme akce pro klienty, trá-
víme s nimi čas a bereme tam studenty, kteří se 
tak seznamují s různými znevýhodněnými sku-
pinami. Druhý typ akcí je Benefiční notování 
a Podzimní benefiční ples, jehož výtěžek putuje 
na  dobrou věc. Fotografie na  výstavě jsou jak 
z  plesu, tak i  návštěv klientů, z  letošní veřejné 
sbírky pro Verunku…” představila činnosti 
spolku předsedkyně Anna Borková.

K úplným začátkům spolku se vrátila jed-
na ze zakladatelek. „Máme radost, že projekt 
někdo dál rozvíjí, že to pokračuje a čím dál tím 
lépe. Vzpomínám si na první ročník plesu, kdy 
jsem musela dokupovat ceny do tomboly nebo 
byla prázdná místa u  stolů. Ale ta doba už je 
naštěstí pryč,” uvedla Zuzana Kupková. 

„Je důležité rozlišovat, že máme dva typy 
akcí. Jedny jsou v  organizacích, kde nějakým 
způsobem pomáháme, a pak to jsou akce pro 
veřejnost. Mnohdy nás akce pro veřejnost sto-
jí mnohem víc práce, jsou více vidět, ale jádro 
naší činnosti je v  těch akcích v  organizacích, 
které tolik vidět nejsou a hůře se z nich předá-
vá ta atmosféra,” připomněla členka Zuzana 
Kupková. 

Spolek v  roce 2008 založily dvě tehdejší 
studentky gymnázia, ale spojení se školou 
stále trvá.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PO PÁTÉ U NÁS DĚTI LOVILY PERLY
Městská knihovna Česká Třebová se již 
po páté zapojila do projektu Lovci perel, který 
vymyslela Knihovna města Hradce Králové. 

Jedná se o hru pro děti ze základních škol, 
při níž se čtení mění v dobrodružství a z prá-
ce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské 
knížky se stávají perlorodkami a  přinášejí 
svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel 
a morionů, pokud správně zodpoví připrave-
né otázky. 

Snaha lovců byla velmi rozdílná. Někomu 
od  ledna do  listopadu 2018 stačila jedna 
perla, jiní jich chtěli ulovit co nejvíce. Lovců 
perel postupně přibývalo, celkem se jich 
nakonec zapojilo 46 a dohromady přečetli 
neuvěřitelných 344 knih! 

Přestože hlavním smyslem hry je vždy 
zažehnout v dětech zájem o četbu a knihy, 
ne soutěžit, rádi bychom zmínili nejlepší 
lovce. V rámci projektu Zuzana Jasanská 
přečetla 33 knih, Tereza Kovářová 32, Pav-
lína Viktorínová 23 a Aneta Fuchsová 22.

Děti získaly nejen krásné čtenářské zážit-
ky, ale v prosinci na ně čekaly i odměny. Kaž-
dý, kdo se zúčasnil, dostal placku Lovci perel 
a  za  získané moriony si mohl koupit dárky 
v  knihovním obchůdku. Děkujeme všem 
čtenářům za  obrovské nadšení a  vytrvalost 
ve čtení! 

Od 2. ledna je oficiálně zahájeno 6. kolo, 
které potrvá do  22. listopadu 2019. Děti 
se mohou zapojit v průběhu celého roku.

VOZÍME KNIHY SENIORŮM 
Půjčování knih v  Domě s  pečovatelskou 
službou je naplánováno na  1. polole-
tí 2019 následovně: 15. 1., 26. 2., 16. 4. 
a 28. 5. Obyvatelé DPS si mohou v uvede-
ný den vždy od 8:30 do 10:30 přijít do spo-
lečných prostor vybrat z  nabídky knih 
a časopisů.

Stejnou službu poskytujeme také v  Do-
mově pro seniory. Dále nabízíme donášku 
knih, časopisů a  audioknih do  domu. Tato 
služba je bezplatná a  je určena pro všech-
ny, kterým zdravotní stav či handicap ne-
umožňuje navštívit knihovnu. Podmínkou 
je platný čtenářský průkaz do  naší knihov-
ny. V  případě zájmu o  donáškovou služ-
bu volejte 732  756  827 nebo nám napište 
na info@moderniknihovna.cz.

VÝSTAVA 10 LET SPOLKU  
ZA JEDEN PROVAZ

Ve  vstupních prostorách knihovny můžete 
zhlédnout fotografie, které mapují desetile-
tou historii spolku Za  jeden provaz. Výstava 
potrvá do 31. ledna.

„Vy i současným studentům předáváte něco, 
co bychom v takové míře nedokázali a nestihli, 
vy je vzděláváte a  vychováváte taky,“ podě-
koval členům spolku ředitel gymnázia Josef 
Menšík.

Nadšení, elánu, spolupráce a  výsledků 
činnosti spolku Za jeden provaz si velmi cení 
také starostka města Magdaléna Peterková, 
která se vernisáže zúčastnila. 

Členové spolku dostali k 10. narozeninám 
dort od ředitelky knihovny s přáním, aby se 
jim i nadále v jejich činnosti dařilo. A co čeká 
spolek v  roce 2019? Pokračování v  činnosti 
a  vyúčtování letošní veřejné sbírky – začne 
se s opravou koupelny pro Verunku z Kozlo-
va, na  kterou se podařilo získat velkou část 
finančních prostředků, i když tím hledání fi-
nančních zdrojů nekončí.

Výstava snímků je v  prostoru knihovny 
k  vidění až do  konce ledna 2019. Nezapo-
meňte do knihy návštěv napsat, co na výsta-
vu a činnost spolku Za jeden provaz říkáte.

red

Vernisáž výstavy 10 let Za jeden provaz / foto: Michal Horák
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MĚSTSKÉ MUZEUM

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a  TIC otevřeno denně mimo pon-
dělí od  8 do  18 hodin s  touto výjimkou:  
1. ledna 2019 zavřeno.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Pro-
bíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční výjimečně ve středu 2. ledna 2019 
od 17 hodin, tentokrát na téma Sňatky v li-
dové kultuře. Cena každé lekce je 20  Kč 
(na  lekci není třeba se předem registrovat). 
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od  5 do  12 let. Seminář 
probíhá vždy 2. úterý v  měsíci. Příští setká-
ní se uskuteční v  úterý 8. ledna 2019, 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 lednu na téma Řezník. Cena 
každé lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se 
předem registrovat). Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(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 před-
stavitelů – také k  osobnostem a  památkám 
našeho regionu. Seminář probíhá vždy 
3. úterý v  měsíci. Příští setkání se uskuteční 
v úterý 15. ledna 2019 od 17 hodin, tentokrát 
na téma EXPRESE=VÝRAZ. Expresionistic-
ké malířství a sochařství. Cena každé lekce 
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem regis-
trovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgrubero-
vá, 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 
v úterý 29. ledna 2019 od 17 hodin, tentokrát 
na  téma Známé postavičky z  Bezděkova 
a  okolí. Cena každé lekce je 20 Kč (na  lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

VÝSTAVA
Tradiční vánoční výstava Od Barborky do Tří 
králů návštěvníkům přibližuje některé zvyky 
a postavy adventního a vánočního času. Vý-
stava potrvá do neděle 6. ledna 2019.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Stromy jako domy se usku-
teční ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17 hodin. 
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema-
tikou je zapůjčena z  Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum. 
Výstava potrvá do neděle 17. března 2019.
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. 

V ROCE 2019 VÁS MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ  
POZVE NA TYTO VÝSTAVY:
Stromy jako domy
Putovní výstava Moravského zemského muzea, oddělení Dětské muzeum. 
Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou. 
Vernisáž se uskuteční 24. ledna, výstava potrvá do 17. března 2019. 

Výtvarná výstava
Výstava uměleckých objektů dokumentujících výtvarnou tradici regionu.
Vernisáž se uskuteční 4. dubna, výstava potrvá do 26. května 2019.

100 let skautingu v České Třebové
Výstava mapující skautské hnutí v našem městě od jeho vzniku do dnešních dní. 
Vernisáž se uskuteční 13. června, výstava potrvá do 1. září 2019.

Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře
Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi pojednávající o lidových zvycích 
a obyčejích při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti. 
Vernisáž se uskuteční 19. září, výstava potrvá do 10. listopadu 2019. 
 
Tradiční vánoční výstava 
Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek.
Vernisáž se uskuteční 1. prosince 2019, výstava potrvá do 5. ledna 2020. 

Ke každé výstavě se bude konat program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu, přes-
ný termín bude zveřejněn na plakátech a na webových stránkách muzea (www.mmct.cz).
Pro školní kolektivy bude ke každé výstavě připraven doprovodný program.

Otevřeno denně mimo pondělí 8–18 hodin. Změna vyhrazena!

Program (nejen) pro rodiny s  dětmi So-
bota v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

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

Od Barborky do Tří králů, Sobota v muzeu / 
foto: Veronika Němcová

http://www.mmct.cz/
https://www.facebook.com/mmctcz
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PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019

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 s multismyslovým prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
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

LEDEN
7/1 8:30 OTEVÍRÁME v novém roce
8/1 8:30–12:00 a poté každých 14 dní bude v Rose „Laktační poradenství“ – možnost 
si popovídat s akreditovanou laktační poradkyní Bc. Lenkou Jasanskou
10/1 17:30 Klub pro těhotné ženy s  předporodní přípravou, s  Bc.  Lenkou Jasanskou, lekce 
50 Kč „Být fit v těhotenství a připravena k porodu“ 
15/1 16:00 Malování na textil, přijďte si vyrobit módní originál pro sebe nebo své blízké, 
lektor Monika Kaplanová, přihlášení tel. č. 737  901  339 nebo kaplanovamoni@seznam.cz, 
vstupné 130 Kč 
29/1 17:00 Dílna pro dospělé

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zapsanému spolku Senioři České 
republiky místní organizace v České Třebové, 
jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a  jejím 
ochotným svěřenkyním za  zajištění 500 ks 
perníčků, které byly použity na  vánoční vý-
stavě pro zdobení dětmi z mateřských a zá-
kladních škol.

Také děkujeme Sociálním službám Česká 
Třebová za propůjčení kuchyně v Pečovatel-
ské službě.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

DĚTSKÝ KARNEVAL
V  sobotu 26. 1. 2019 připravujeme dětský 
karneval s  názvem Strašidla a  strašidýlka. 
Karneval se bude konat v  restauraci Na Ho-
rách v čase od 15:00 do 17:30 hodin. Vstupné 
– dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, děti  0–3 let zdar-
ma bez nároku na  místo, dílnička pro děti 
– 10 Kč. Vstupenky lze zakoupit v  úředních 
hodinách v DDM Kamarád od 7. 1. 2019. Pro 
děti jsou připraveny soutěže, tanečky, dílnič-
ka, bohatá tombola a vystoupení dětí ze zá-
jmových kroužků DDM Kamarád.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti škol-
ního věku na celodenní výlet v pátek 1. úno-
ra 2019 do  Funparku Skipi Letohrad. Cena 
výletu je 320 Kč. Přihlášky budou k dispozici 
od 7. 1. 2019. Výlet se uskuteční při minimál-
ním počtu 20 dětí.

FILMOVÝ FESTIVAL
Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci 
s Kulturním centrum vás zve na Filmový fes-
tival, který se bude konat v  termínu jarních 
prázdnin 4.–8. 2. 2019 v  Kulturním centru 
v  České Třebové. Každý den se děti mohou 
těšit na pohádku, soutěže a tombolu se zají-
mavými cenami.

HERNÍ VÍKEND
Dům dětí a  mládeže Kamarád Česká 
Třebová pořádá herní víkend – pátek 
11. 1. 2019 od 18:00 hod. až neděle 13. 1. 2019 
do 12:00 hod. Součástí víkendu bude turnaj 
o ceny v karetní hře Bang v sobotu 12. 1. 2019 
od 15:00 hod. Vstupné 40 Kč, přespání 40 Kč 
(předem se nahlásit) a startovné 30 Kč. Výtě-
žek ze vstupného bude věnován na  nákup 
deskových her. S sebou si přineste přezůvky. 

Připravujeme:
Pyžamová párty v klubu Rébus – 15. 2. 2019 
v čase 15:30–18:00 hod.

Uzávěrka příštího čísla novin je 15. ledna 2019.
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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
MUDr. FRANKOVÁ Věra žákyně předních českých homeopatů  

MUDr. Jonáše J. a MUDr. Fesíka A. otevírá 

SOUKROMOU HOMEOPATICKOU PORADNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde?    v ARPO – domeček přírodního zdraví, 
         Průchodní čp. 654, Česká Třebová 
 

Kdy?    od úterý 15. 1. 2019; vždy v úterý 
         od 9:00 hodin do 17:00 hodin 
 

Způsob objednání?   pouze telefonicky ve všední dny  
od 17:00 hodin do 19:00 hodin 

           na telefonním čísle 607 137 782 
  

Délka vyšetření?    vstupní prohlídka obvykle 60 minut,  
konkrétní vyšetření 30 minut  

 

 

Homeopatie je alternativní medicína s komplexním přístupem 
k jednotlivci. Výhodou homeopatie je možnost vzájemné 

kombinace s klasickou medicínou, vzájemné podpoření léčby až 
postupné nahrazení některých léků klasické medicíny. 

 
Léčba pomocí alternativní medicíny – homeopatie je často 

trvalejší a hlavně šetrnější k člověku. 

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY

JABKANCOVÁ POUŤ
Dne 19. 11. se Domovem opět po  roce roz-
linula vůně jabkanců. Od 14 hodin patřila jí-
delna Jabkancovému Šlapetu a jejich hudeb-
nímu vystoupení. Senioři se zaposlouchali 
do  známých melodií a  společně si s  umělci 
i zazpívali. Po celou dobu vládla dobrá nála-
da, a to nejen mezi uživateli Domova. Někteří 
senioři si užili domovní Jabkancovou pouť 
ve  společnosti svých blízkých (rodina), kteří 
je přišli do Domova navštívit.

Děkujeme umělcům – Jabkancovému Šla-
petu, letos ve složení – paní Bucháčová, pan 
Skalický, Zoubek, Chudý a  Janíček, za  vyni-
kající hudební akci pro uživatele Domova. 
Doufáme ve spolupráci i při dalších ročnících 
Jabkancové pouti.

PŘEDVÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ 
V  posledním listopadovém týdnu, v  úterý 
27. 11. proběhlo v Domově Předvánoční no-
tování. Senioři si za  hudebního doprovodu 
Petry Mrštné zazpívali vánoční koledy a nala-
dili se na nadcházející advent. 

KLUB ČERVENKA  
– VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Atmosféru blížících se Vánoc přinesly do Do-
mova i  členky klubu Červenka se svojí tvo-
řivou dílnou, ve  středu 28. 11. Tentokrát se 
vyráběly vánoční obrázky. Každý uživatel 
si odnášel domů alespoň jeden, pro sebe, 
jako dekoraci na pokoj. Některé uživatelky si 
na dílně vyrobily i dárek pro své blízké. Přes-
tože všechny obrázky podléhaly jednomu 
tématu – anděl v zimní krajině – každé dílo 
bylo originální. Žádné dva obrázky nebyly 
stejné. 
Děkujeme klubu Červenka za  spolupráci 
a těšíme se na další dílny, tentokrát již v roce 
2019.

Helena Mechlová DiS., aktivizační pracovnice

SONS ČR INFORMUJE
Organizace SONS ČR z. s. a  její oblastní 
odbočka působí v našem městě již více jak 
dvě desetiletí a  je zaměřena na  poskyto-
vání služeb zrakově postiženým občanům. 

Rada oblastní odbočky připravuje pro své 
členy aktivity na využití volného času a soci-
álního poradenství.

V  rámci poradenství jsme připravili jarní 
a  podzimní Den otevřených dveří spojený 
s  výstavou kompenzačních pomůcek. Účast 
na  Veletrzích poskytovatelů sociálních slu-
žeb v  Ústí nad Orlicí a  Žamberku, Integrač-
ního dne v  Ústí nad Orlicí a  doplňkového 
programu na plese spolku Za  jeden provaz. 
Tyto akce jsou vždy připraveny i pro širokou 
veřejnost.

Volnočasové aktivity jsou zaměřeny 
na klubovou činnost, různá posezení a setká-
ní v prostorách SONS a terénní aktivity např. 
turistické výlety a zájezdy.

V  letošním roce jsme připravili zájezd 
do  Blanska na  Festival zrakově postižených 
umělců, dále poznávací zájezd do  oblasti 
Českého středohoří, turistický zájezd do Sla-
voňova a Nového Města nad Metují, víceden-
ní zájezd na Vysočinu, Tajný zájezd do Litovle 
a  Horky u  Olomouce a  nákupní výlet s  pro-
hlídkou Kudowy Zdróje. 

Potřebné finanční prostředky na  provoz 
poradny a činnost oblastní odbočky získává-
me formou dotací z Krajského úřadu Pardu-

bického kraje, měst, obcí, sbírky Bílá pastelka 
a vlastních zdrojů. Vážení čtenáři, dovolte mi 
poděkovat touto cestou za dlouholetou pod-
poru:
• Pardubickému  kraji  za  dlouholetou fi-

nanční  podporu  projektu „Integrace  zra-
kově  postižených  do  společnosti  v  oblas-
ti SAS a OSP“.
V roce 2018 byl projekt podpořen takto:
Sociálně  aktivizační  služby  pro  se-
niory  a  zdravotně  postižené  část-
kou 27 000 Kč. Odborné sociální poraden-
ství částkou 29 000 Kč.
Přidělené finanční prostředky pomohly za-
jistit  služby  pro  zrakově  postižené  spolu-
občany v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.

• Městům a obcím,
Česká Třebová za  20  000 Kč na  provozní 
náklady. Poskytování služby OSP, včetně vý-
stav kompenzačních pomůcek.
Bystré za 1 000 Kč, Letohrad za 2 000 Kč, Ústí 
nad Orlicí za  5  000 Kč, Svitavy za  2  000 Kč, 
MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY A  SPOLKOVOU ČINNOST. České 
Libchavy za 3 000 Kč, Hradec nad Svitavou 
1  000 Kč Němčice  za  2  000 Kč, Semanín 
za 2 000Kč, Trpík za 1 000 Kč.

Všem  sponzorům  děkujeme  a  věříme, že 
nám zůstanou nakloněni i v příštím roce.

A ještě informaci a poděkování za příspě-
vek na  sbírku Bílá pastelka, která se konala 
17. října 2018. Celková částka za  prodané 
pastelky v České Třebové činí 6 494 Kč. V uli-
cích pastelky nabízeli a  prodávali studenti 
VOŠ – sociální a ve škole žáci ZŠ Habrmano-
va, kteří vybrali částku 3 337 Kč. Tímto děku-
jeme za finanční příspěvek zakoupením bílé 
pastelky a poděkování patří také všem dob-
rovolníkům, kteří se aktivně zúčastnili sbírky. 
Vážení přátelé, závěrem mi dovolte popřát 
Vám mnoho úspěchů v roce 2019.

Ivo Psota, předseda OO SONS ČR z.s.
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KOMUNITNÍ CENTRUM 
PETRKLÍČ
Milí a vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám za naši organizaci KC 
Petrklíč, z.s., popřála do  nového roku 2019 
hodně vřelých a  přátelských vztahů, souná-
ležitost a soudržnost. 

Dále bych ráda poděkovala našim zaměst-
nancům za laskavou péči a pochopení, které 
dávají našim uživatelů a  našim uživatelům, 
o  které je pro nás výsada pečovat, pevné 
zdraví a pozitivní mysl i v letošním roce 2019. 
V  neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
za finanční podporu Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje, městu Česká Třebová a hlavně 
dárcům z řad firem i vás občanů, protože bez 
vašich finančních darů bychom vůbec ne-
mohli pracovat a pomáhat druhým. Děkuji.

Renata Zahrádková, předsedkyně KC Petrklíč

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.

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 – LEDEN
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

1. 1. 2019 MUDr. Dostálová Jarmila, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949
5.–6. 1. 2019 MUDr. Kalousková Milena, Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483, tel. 465 543 302
12.–13. 1. 2019 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, železniční poliklinika, tel. 723 036 370
19.–20. 1. 2019 MDDr. Kubásková Veronika, Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 155, tel. 604 463 997

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.

Soc. služby Česká Třebová hledají 
od  1.  2.  2019 pečovatelku pro Týdenní 
stacionář na  Lhotce. Podmínkou pozitivní 
vztah k lidem se zdravotním a mentálním po-
stižením. Nutnost ŘP. Dobrý zdravotní stav, 
bezúhonnost, základní znalosti PC.
Pokud zájemkyně nemá potřebné vzdělání, 
umožníme absolvování akredit. kurzu.
Informace u  soc. pracovnice p.  Synkové, 
465  534  423 nebo 736  509  768, e-mail: 
stacionar@socialnisluzbyct.cz

SLUŽBY AUDIOHELPU V  ČESKÉ TŘEBOVÉ 
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice v Ústí 
nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají 
lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k nám mohou dojít také 
pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služby sociální rehabilitace, 
poradenství pro sluchově postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou 8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00 v bufetu
ÚTERÝ: 15. 1., 12. 2., 12. 3.,9. 4.,14. 5.,11. 6. 2019.
Více informací o Audiohelpu z.s. na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

Zuzana Poláková

Živý betlém na Vánočních trzích / foto: Michal Horák



22

ZE ŠKOL / LEDEN 2019

JAKÝ BYL JARMARK NA ČERVENCE?
Vánoční atmosféru jsme vykouzlili na „Čer-
vence“ už 29. listopadu. Opět se dětem po-
dařilo přilákat rodiče, kamarády i  známé 
na  již tradiční Jarmark. Oběma budovami 
se rozléhaly vánoční písně a  smích. Každý 
z  návštěvníků si mohl vybírat z  rozmanité 
nabídky – nakoupit drobné dětmi vyráběné 
dárky, vytvořit si vánoční přáníčko, nebo se 
nechat vyfotografovat na  novoroční přání, 
zhlédnout divadelní představení O Sněhurce 
nebo pásmo písniček, tanečků či příběh Ma-
cha a Šebestové. Ti zvídavější mohli navštívit 
učebnu fyziky a chemie. Zajímavá byla videa 
ze školních akcí. Stejně jako v  loňském roce 
se uskutečnila burza hraček. K  příjemné at-
mosféře přispěla rozhodně i  školní jídelna. 
Novinkou byl vynikající „školníkův vánoční 
punč“. Úsměvy na tvářích návštěvníků svěd-
čily o tom, že se u nás cítili dobře a mnoho 
z  nich rádo posedělo v  kavárničkách, které 
pro ně připravili žáci devátých tříd. Nezbývá 
než popřát všem šťastný nový rok a těšit se 
na shledanou.

Jana Ducháčková, ZŠ Habrmanova

ADVENT V MŠ HABRMANOVA
Na začátku adventu se jako každoročně děti 
nejvíce těšily na Mikuláše. Letos jsme si toto 
čekání zkrátili andělsko-čertovským rejem. 
Děti se oblékly do čertovských a andělských 
kostýmů a prožily dopoledne plné her a sou-
těží. Radostný den byl zakončen sladkým 
mlsáním v podobě ovocných a zeleninových 
dobrot.

Ve středu 5. prosince naši MŠ navštívil již 
očekávaný Mikuláš, Čert a Anděl. Tradiční tro-
jice navštívila postupně všechny třídy. V kaž-
dé třídě děti předvedly připravené básničky 
a písničky a  jak už to tak bývá, naši rošťáčci 
naslibovali ledacos, ale často jim to vydrže-
lo pouze po dobu návštěvy Mikuláše a  jeho 
družiny. Všechny děti dostaly od  Mikuláše 
a Anděla dárek s překvapením.

Adventní pondělní setkávání je v  naší MŠ 
již mnohaletou tradicí, na kterou jsme neza-
pomněli ani v letošní době adventní. Rodiče 
i děti z celé MŠ mají možnost se setkávat oko-
lo adventního věnce, kde si společně připo-
mínají zvyky, tradice a postavy adventu, jako 
je Mikuláš, sv. Barbora a sv. Lucie. Na těchto 
setkáních zpíváme koledy, vyrábíme vánoč-
ní dekorace a čteme si adventní pohádkové 

příběhy. Velmi nás těší, že nejen maminky 
a  babičky se těchto setkání zúčastňují, ale 
i tatínkové a dědečkové umí být velmi krea-
tivní a hraví.

S  blížícími se vánočními svátky připravu-
jeme v  jednotlivých třídách Vánoční besíd-
ky s  programem pro rodiče. Naší snahou je 
navodit vánoční atmosféru, kterou prožívají 
rodiče a děti při zpěvu koled, tvořením drob-
ných dárků a ochutnávkou cukroví.

Za  kolektiv MŠ Habrmanova Vám všem 
přejeme krásné a  pohodové prožití vánoč-
ních svátků, šťastný a radostný nový rok 2019.

Učitelky z MŠ Habrmanova

ŠANCE PRO RODINU 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S  DĚTMI
Má vaše dítě problémy ve  škole? Nevíte, ja-
kým způsobem s  dětmi trávit volný čas, jak 
jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci 
s  plánováním každodenního chodu rodiny? 
Nevycházíte s  penězi a  potřebujete pomoci 
se sestavením a vedením rodinného rozpoč-
tu či podporu při řešení dluhové problema-
tiky? Bojíte se chodit na  úřady, nerozumíte 
úředníkům a potřebujete, aby vás někdo do-
provodil? Jsou vaše děti umístěny v náhradní 
péči a vy chcete vytvořit podmínky pro jejich 
návrat domů?

Pokud jste alespoň na jednu z těchto otá-
zek odpověděli ANO, jsme tu od  toho, aby-
chom vám s  řešením vaší situace pomohli! 
Za  rodinami docházíme přímo do  domác-
ností. Službu poskytujeme bezplatně 
po celém okrese Ústí nad Orlicí.
Telefon: 734 281 416
E-mail: css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba: Veronika Kuklová, DiS.
www.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/

KRTEČEK
Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký krásný den.  Ke vče-
ličkám přijel krtek s krásným programem.
Tak jsme si notovali. Po několik čtvrtků měly 
naše děti možnost se v rámci programu „Kr-
teček“ naučit týmové spolupráci, procvičit si 
paměť, naučit se plnit zadané úkoly nebo si 
zdokonalit obratnost a rychlost.

Pátý, tudíž poslední Krteček byl soutěžní 
a přijeli i žáci 1. tříd ZŠ Nádražní.

Děti byly rozděleny do šesti týmů a měly 
možnost porovnat své síly i se staršími dětmi, 
které moc neznaly, a  tak se naučily i  spolu-
práci s „cizími“ žáky.

Celý program připravil Dům dětí a mláde-
že Kamarád z České Třebové, jemuž za zpest-
ření programu pro malé školáčky děkujeme.

Děti a učitelky MŠ Vinohrady, třída Včeliček

Mikuláš v MŠ Habrmanova

Jarmark na Července
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FOTBALISTÉ HLÁSÍ
Umístění mužstev po podzimní části:
A mužstvo – krajský přebor – 9. místo
B mužstvo – okresní přebor III. třídy – 1. místo
Starší dorost 
– česká divize skupina C – 7. místo
Mladší dorost
 – česká divize skupina C – 12. místo
Starší žáci – krajský přebor – 3. místo
Mladší žáci – krajský přebor – 1. místo

Celá sezóna byla ovlivněna horším stavem 
hracích ploch díky velkému suchu, kdy jsme 
nebyli schopni ukropit obě hřiště. Problém 
také nastává při změně času od konce října 
až do března, kdy je brzy tma, a tak mužstva 
musí využívat malé hřiště s  umělým povr-
chem u ZŠ Habrmanova a místní tělocvičny. 
Dojíždějí také na velké umělé povrchy v sou-
sedních městech. Oba výše zmíněné faktory 
nás pak stojí mnoho finančních prostředků, 
které by se jistě daly využít jinak. Celkově lze 
říci, že vzhledem k možnostem, které máme, 
jsme s umístěním mužstev po podzimní části 
spokojeni. Chtěli bychom poděkovat všem 
sponzorům a  donátorům za  finanční pro-
středky, rodičům dětí, hráčům a všem dobro-
volným členům klubu za práci a popřát všem 
hodně zdraví a pohody.

Dobromil Keprt, FK Česká Třebová

SE ŠKOLOU A OT DO O2 ARÉNY!
Florbalové Mistrovství světa mužů letos v ter-
mínu 1.–9. prosince hostila Česká republika. 
Šestnáct nejlepších reprezentačních výběrů 
z celého světa zavítalo do Prahy, kde bojova-
lo o  cenné kovy. Český florbal připravil pro 
všechny žáky a studenty základních a střed-
ních škol volné vstupenky, aby mohli prožít 
a  vytvořit tu správnou atmosféru na  tri-
bunách O2 Arény a Arény Sparta v Praze.

V  pondělí 3. 12. jsme jako klub FbK Or-
licko-Třebovsko pro 110 žáků z  našich part-
nerských škol vypravili hned 3 autobusy 
do O2 Arény! Společně vyrazily školy z Čes-
ké Třebové, a  to ZŠ Ústecká, ZŠ Nádraží, 
ZŠ Habrmanova a  Gymnázium, dále auto-
busy pokračovaly směrem do Ústí nad Orlicí, 
kde přistoupila ZŠ Třebovská a Gymnázium. 
Posledními nabíranými byli žáci ze ZŠ Lib-
chavy a ze ZŠ J. A. Komenského v Brandýse 
nad Orlicí. 

K  vidění pro nás byly zápasy skupiny B. 
Jako první jsme mohli vidět hrát tým z  Fin-
ska, který se později ukázal jako vítěz celé-
ho mistrovství, proti Dánsku, které podlehlo 
poměrem 1:7. Následovalo utkání Švédsko 
vs. Norsko, kde později stříbrné Švédsko do-
kázalo nastřílet 9 branek a  tím vyhrát s  vý-
sledkem 9:1. 

V  průběhu celého dne byl pro všechny 
žáky připraven bohatý doprovodný pro-
gram, jak po chodbách Arény, jako rychlost 
střely, fotokoutek aj., tak i  mezi třetinami 
přímo na  hrací ploše. Dokonce se jednomu 
žákovi ze ZŠ Ústecké poštěstilo a byl vybrán 
si zasoutěžit přímo na  hrací ploše. Rychlým 

slalomem se mu podařilo vyhrát a  domů si 
odvést zajímavou cenu. 

I přes to, že návrat byl ve velmi pozdních 
hodinách a  další den opět všichni museli 
usednout za  školní lavice, děkujeme, že se 
školy rozhodli s  námi vydat do  Prahy a  za-
žít s  žáky chuť Mistrovství světa ve  florbale 
mužů. Jako klub jsme rádi, že můžeme vy-
tvářet zážitky nejen pro naše členy!

Lucie Fárníková, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

STUDENTI ČESKOTŘEBOVSKÉHO GYMNÁZIA MEZI DĚTMI V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 29. listopadu nás navštívili studenti gymnázia z České Třebové. Společně s paní profesor-
kou Pavlíkovou zahráli pohádku „Jak Honza měnil až vyměnil“. Bylo to pro všechny příjemné 
zpestření dopoledne v MŠ. Paní profesorce a studentům děkujeme.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Žáci na florbalovém mistrovství světa mužů

Co jste možná nevěděli:
• Autorem článku, pod kterým je uvedeno 

red, je redaktorka Hana Sychrová.
• Autoři článků jsou uváděni bez titulů.
• Archiv všech vydaných čísel Čes-

kotřebovských novin je dostupný na 
www.ceskotrebovskenoviny.cz.

• Noviny jsou doručovány do domácností 
zpravidla 3 poslední pracovní dny v 
měsíci.

• Českotřebovské noviny vychází v nákla-
du 7 200 kusů.

Studenti gymnázia hrají pohádku Jak Honza měnil až vyměnil
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – LEDEN

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

Pozor na změny provozní doby
1. a 7. 1. ZAVŘENO
19. 1. otevřeno 16:00–21:00 hod.
10., 17. a  31. 1. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–
16:00 a 19:30–21:00 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 12:00–21:00 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.

ZIMNÍ STADION
Na  ZS probíhá 13. ročník městské hokejové 
ligy „O pohár starosty města“ – CHL. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.

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

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.

Bruslení pro veřejnost
Středa 2. 1. 2019 17:30–18:45
Sobota 5. 1. 2019 15:00–16:15
Neděle 6. 1. 2019 13:00–14:15
Středa 9. 1. 2019 17:30–18:45
Sobota 19. 1. 2019 15:00–16:15
Neděle 20. 1. 2019 13:00–14:15
Středa 23. 1. 2019 17:30–18:45
Sobota 26. 1. 2019 15:00–16:15
Neděle 27. 1. 2019 13:00–14:15
Středa 30. 1. 2019 17:30–18:45*
Sobota 2. 2. 2019 15:00–16:15
Neděle 3. 2. 2019 13:00–14:15

* Může být zrušeno, zápas HC Kohouti.

PNEUMATIKY NEPATŘÍ  
NA SBĚRNÝ DVŮR,  
ALE DO PNEUSERVISU
Od 1. 1. 2019 nebudou na sběrný dvůr přijí-
mány žádné pneumatiky.

Pneumatiky nejsou komunálním odpa-
dem a  vztahuje se na  ně zpětný odběr vý-
robků. Seznam míst zpětného odběru, které 
sami od sebe zřizují výrobci a dovozci pneu-
matik, najdete na  stránkách ministerstva ži-
votního prostředí, či na stránkách společnos-
ti Eltma – www.eltma.cz.

V České Třebové je tímto sběrným mís-
tem: Pneuservis Habrman, Lhotka 60, 
560 02 Česká Třebová.

Zpětný odběr použitých pneumatik musí 
být proveden bez nároku na úplatu za tento 
odběr od konečného uživatele.

Zdeněk Řehák, jednatel společnosti Eko Bi, s. r. o.

ÚSPĚŠNÝ VSTUP ČESKOTŘEBOVSKÝCH BRUSLAŘEK  
DO NOVÉ SEZÓNY
V početné sestavě osmnácti závodnic se vy-
daly krasobruslařky do  nové sezóny. Hned 
na  prvních závodech ve  Dvoře Králové to 
čtyřikrát zacinkalo a Nikole Orlichové se po-
dařilo vystoupat na stupínek nejvyšší, vyhrát 
dokázala také v  Novém Městě nad Metují. 
Rovněž v pohárové kategorii ČKS B se neztra-
tila, stejně tak jako nejmladší žačka Tereza 
Smolová, která brala své první body a  třetí 
místo v Pardubicích. Úspěchem je i 6. místo 
Radky Hůlkové v silné pohárové konkurenci 
v Mladé Boleslavi. 

Ostatní závodnice přidaly další krásná 
umístění, nováčci nasbírali zkušenosti, kte-
ré se hodily hned v  závodech následujících 

Trutnov, Šumperk, kde českotřebovské brus-
lařky braly rovněž cenné kovy. Celkem si jich 
přivezly již 14. Z toho zlatem se můžou pyš-
nit ještě v kategorii Benjamin Tereza Rašková 
a Monika Petráňová.

Závodní sezóna je teprve na  začátku 
a  před námi jsou domácí závody „Čes-
kotřebovská pirueta“, které se uskuteční 
12. 1. 2019 na místním zimním stadionu. 
Budeme rádi, pokud přijdete nejen naše 
závodnice podpořit a vytvořit jim příjem-
nou atmosféru.

Jana Hůlková, Krasobruslařský klub Česká Třebová

http://www.eltma.cz/
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