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PROSINCOVÉ NOVINY
Vám přináší nejen pozvánky na adventní
akce, ale také na jednání zastupitelstva
města, porci informací, příjemného čtení
a fotografií.
Na jejich stránkách nechybí úspěchy
českotřebovských škol, rozhovor s ředitelkou městské knihovny či výzva, abyste nominovali zajímavé osobnosti a kolektivy z oblasti kultury a sportu na Cenu
města Česká Třebová.
Novinky z města vždy najdete na stránkách www.ceska-trebova.cz a na sociálních sítích.
Přeji vám příjemné svátky a zakončení
roku 2019.
Hana Sychrová, redaktorka

PS: Kvůli vánočním svátkům bude uzávěrka pro zasílání příspěvků do lednového čísla už 13. prosince. Děkuji vám za
spolupráci a těším se na pokračování i v
roce 2020.

CHYSTAJÍ SE ZMĚNY
VE VYDÁVÁNÍ MĚSTSKÝCH NOVIN
Městskou knihovnu pověřilo město vydáváním Českotřebovských novin v roce 2016.
Dne 4. listopadu 2019 Rada města Česká Třebová na svém jednání přijala čtyři usnesení:
• Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit změnu názvu periodika vydávaného městem z Českotřebovské noviny na Českotřebovský zpravodaj.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit navýšení počtu stran městského periodika o čtyři strany.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit navýšení maximálního počtu stran, které jsou určeny pro inzerci,
na tři.
• Rada města doporučuje pověřit těmito
změnami a dalším vydáváním městského
periodika Městskou knihovnu Česká Třebová.
Na základě jednání rady města bude změny ve vydávání městských novin schvalovat zastupitelstvo města 9. prosince 2019.
Na programu jednání bude fúze Českotřebovských novin a Českotřebovského zpravodaje. Redakční rada Českotřebovských novin
vznesla ke změnám své připomínky.
Může se stát, že od příštího čísla se tyto noviny přejmenují, ale podle dostupných informací by měl zůstat zachován jejich formát a
roznos do všech domácností v České Třebored
vé.				

Lampionový průvod / foto: Michal Horák

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD V JAVORCE
Letošní již 14. ročník svatomartinského lampionového průvodu proběhl tradičně přesně
11. listopadu v parku Javorka. Návštěvníci
měli možnost zakoupení svítících předmětů, lampionů, tradičních perníkových koníků
a čaje. Obnovili jsme tradici a opět navázali
spolupráci s Vinotékou u Karla IV., byla tedy
možnost ochutnat výborná svatomartinská
vína či medovinu. Pozvání ke spolupráci přijal také pan farář Kamil Vystavěl, který se tak
věrně vžil do role Svatého Martina a krásně
přiblížil jeho cestu životem, že si ji jistě nejen
děti budou dobře pamatovat. Počasí na nás
bylo po celou dobu vlídné, takže průvod nepopoháněla zima a mohli jsme si světélkující
Javorku a předzvěst atmosféry blížícího se
adventu plně vychutnat. Závěrem nám opět
bralo dech vystoupení šermířské skupiny
Tartas, která předvedla svou ohňovou show,
letos posílenou novými mladými členy. Troufám si říci, že účast byla rekordní.

Poděkování patří také Kulturnímu centru
a městu Česká Třebová za zapůjčení Bennewitzova pavilonu a všem, jak řekl pan farář, vílám. Protože co jiného jsou ženy z Rosy.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, za tu
možnost se sejít, potkat a strávit společné
chvíle.
Za celý tým RC Rosa
Šárka Březinová, předsedkyně

POHŘEBNÍ SLUŽBA A KREMATORIUM V ČESKÉ TŘEBOVÉ OPĚT FUNGUJÍ
Pohřební služba Eko Bi s.r.o. v České Třebové na adrese Hřbitovní 1160 zahájila provoz
29. října 2019. Lidé mohou služeb využít osobně v provozní době ve všední dny od 7:00
do 15:30 hodin nebo kdykoli na telefonním čísle 733 615 000. E-mail: krematorium@ekobi.cz.
V kanceláři pohřební služby je možno v provozní době zařizovat také realizaci smutečních
vzpomínek. Do prostor pohřební služby a krematoria se v říjnu přestěhovala i správa hřbitovů.
Městská společnost Eko Bi s. r. o. požádala o koncesi na provozování krematoria a po jejím
red
získání se v pondělí 18. listopadu 2019 po několikaměsíční pauze obnovil provoz.
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DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROK 2020
Dne 18. 11. schválila rada města dotační programy pro rok 2020. Změny byly pečlivě prodiskutovány v příslušných komisích. Na doporučení sportovní komise se bude seznam sportů,
které mohou získat dotaci na práci s mládeží, nebo akci, rozšiřovat o Aikido, Brazilské jiu jitsu
a zimní plavání. Ve všech dotačních programech došlo ke změně spočívající v předkládání
vyúčtování. Příjemce dotace je povinen prvotní doklad prokazující použití dotace viditelně označit uvedením „financováno z rozpočtových prostředků města Česká Třebová a číslo
smlouvy poskytnuté dotace“. Níže je krátký přehled nejzásadnějších změn v jednotlivých dotačních programech. Kompletní pravidla pro udělování dotací, příslušné formuláře, žádosti
a vyúčtování najdete na webu města.
Programy na podporu kultury a vzdělávání
1) Žadatel může žádat na činnost příjemce, nebo na jednorázové projekty a akce, ale ne
na obojí.
2) V případě poskytnutí dotace na činnost je podmínka uspořádání nebo účast na akci pořádané na území města Česká Třebová.
3) Žadatelem na činnost příjemce může být pouze právnická osoba, na jednorázové projekty
a akce právnická i fyzická osoba.
4) Při posuzování a projednávání žádostí byl vyjmut finanční aspekt realizované akce a přiměřenost nákladů akce.
5) Podmínkou poskytnutí finanční dotace je zveřejnění data konání akce.
6) V případě vydání knihy je podmínkou, aby byla vydána v tom roce, kdy byla dotace poskytnuta.
7) Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
V programu na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska došlo k zásadní změně
v kritériích hodnocení. V kategorii a) bude zohledněn počet účastníků dle věku a vzdálenost.
V kategorii b) budou zohledněny náklady na ubytování, stravování a pronájem sportovišť.
Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
V programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení došlo k doplnění povinnosti příjemce mít majetek ve vlastnictví po určitou dobu. Dále, že žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.
V Programu na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok
2020 byl vymezen konkrétní okruh žadatelů dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob.
V Programu na podporu sportovních akcí pro rok 2020 došlo ke změně ve výši poskytnuté
dotace, která nepřekročí 70 % uznatelných nákladů. Uznatelné náklady se nevztahují na pořizování dlouhodobého majetku. Podmínkou poskytnutí finanční dotace je zveřejnění data
konání akce.
V programu na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 nedošlo k žádným zásadním změnám.
Jiří Holý, mediální asistent města

STANOVISKO VEDENÍ MĚSTA
ČESKÁ TŘEBOVÁ K DEMOLICI ZEDNÍKOVY VILY

Demolice prvorepublikové vily Miroslava
a Jarmily Zedníkových je ztrátou pro celé
město, ale její záchrana měla být započata
mnohem dříve, protože stav budovy se v posledních desetiletích zhoršil do té míry, že by
případná oprava této stavby byla nebývale
finančně náročná. Vlastník budovy se rozhodl k její demolici a upřednostnění vlastních
podnikatelských záměrů na svém pozemku,
aniž by došlo k oficiálnímu jednání mezi ním
a městem. V tento okamžik již neexistovala
jiná zákonná možnost, jak stržení budovy
zabránit.
Vedení města v důsledku této nepříjemné
události cítí ještě větší závazek k zachování
alespoň zbylých staveb architekta Vanického
v České Třebové. Konkrétně se jedná především o bytový dům na ulici Masarykova a budovu bývalé chlapecké školy na Habrmanově ulici. Oba tyto objekty jsou v současné
době v městském majetku a péči. Osud dalších zajímavých budov v našem městě je řešen přípravou seznamu budov, které budou
chráněny územním plánem.
Jiří Holý, mediální asistent města

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• V neděli 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový železniční jízdní řád na rok 2020.
• Rada města schválila 4. listopadu uzavření
smluvního vztahu na kompletní zpracování Ročenky Českotřebovsko pro rok 2020,
2021 a 2022 s Mgr. Karlem Kubištou za nejvýše přípustnou cenu ve výši 116 400 Kč.

POZVÁNKA
Jednání zastupitelstva města je naplánováno na pondělí 9. prosince. Uskuteční se
v badatelně městského muzea od 15 hodin.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy uveřejněn také program jednání, které je veřejné.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ PŘICHÁZÍ
PO FACEBOOKU TAKÉ NA INSTAGRAM

Tisková konference vedení města 6. 11. 2019/ foto: Michal Horák
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Začátkem měsíce listopadu byl založen oficiální instagramový profil města. Důvodem
k tomuto kroku byl evidentní zájem obyvatel o aktuální dění v České Třebové, jehož je
důkazem tisícičlenná základna, která na oficiálním facebooku města vznikla během prvních dvou měsíců. Také instagramový profil,
který najdete na této sociální síti pod heslem mestoceskatrebova, překročil během
prvních dvou týdnů hranici 200 sledujících.
Město bude nadále hledat další způsoby,
kterými může informace šířit v co nejkratším
čase mezi velké množství občanů. Již byly
zahájeny práce na nové struktuře webu města. Podkladem pro tyto práce bude analýza
aktuálního webu, která probíhala v minulých
měsících.
Jiří Holý, mediální asistent města
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ZMĚNA VE SLOŽENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pátá změna ve složení zastupitelstva města Česká Třebová pro volební období
2018–2022. Dne 31. 10. 2019 převzala starostka města rezignaci pana Martina Fišera
(27 statečných) na funkci zastupitele města.
Na základě výsledků voleb do zastupitelstva
města nastupuje na uprázdněný mandát
dnem 1. 11. 2019 náhradník, kterým je paní
Soňa Mužíková (27 statečných).

www.ceska-trebova.cz

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
Vážení Třebováci,
Jmenuji se Soňa Mužíková a tento měsíc jsem se po odstoupení mého kolegy Martina Fišera
stala zastupitelkou města Česká Třebová za volební uskupení 27 statečných.
Je mi 57 let a žiji ve Svinné, kde také působím jako předsedkyně osadního výboru. Zároveň
se od nedávna podílím na činnosti Kulturní komise Rady města Česká Třebová. Věřím, že mé
zkušenosti a názory budou přínosem v práci zastupitelstva města. Oporou mi při tom jistě
bude můj kamarád Aleš Spirman, jehož kandidaturu na člena rady města plně podporuji. Je
tomu tak nejen pro to, že na tomto záměru existuje široká shoda v našem volebním uskupení,
ale také proto, že sama vím, jaké je jeho pracovní odhodlání. Aleš má nejen praktické zkušenosti ze svého minulého působení na městském úřadu, ale i z práce v zastupitelstvu. V komunálních volbách obdržel v rámci kandidátky druhý nejvyšší počet hlasů. I to je podstatným
důvodem, proč by měl být novým radním za 27 statečných.
Soňa Mužíková (27 statečných)
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PRIVATIZAČNÍ ZÁMĚR
Vzhledem k blížícímu se termínu, ve kterém vyprší platnost zástavních smluv, byla
na základě ohlasů některých obyvatelů
domů č. p. 1979–1983, zvaného Jezevčík,
a bytového souboru, zvaného Čtverec, č.
p. 1101–1112 započata debata nad možnou privatizací těchto domů.
Zastupitelé již obdrželi komplexní podkladový materiál, který je seznámil s aktuálním bytovým fondem města a průběhem
předchozích privatizačních etap. Mezi obyvatele domů byla roznesena anketa, jejímž
úkolem bylo zjistit, jestli je mezi současnými
obyvateli domu zájem o privatizaci, jaké jsou
jejich představy o ceně a jakým způsobem by
případnou nižší než běžnou cenu odůvodnili. V samotném závěru ankety byl ponechán
poměrně velký prostor pro rozepsání. Jeho
účelem bylo především nasbírat dostatek
podkladů pro zdůvodnění případné nižší
prodejní ceny, než je cena obvyklá pro tuto
oblast.
Tento pojem je definován v § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990. Na základě této definice bylo
při výpočtu obvyklé ceny vycházeno z dat
ČSÚ pro období 2015–2017 v Pardubickém
kraji, statistik publikovaných v odborném časopisu EKONOM pro Českou Třebovou za rok
2018, z údajů publikovaných společností
CENTURY 21 pro Českou Třebovou za rok
2018 a porovnáním několika inzerátů z letošního roku nabízejících prodej bytu v České
Třebové a okolí. Důvody k prodeji za nižší
cenu by podle metodického doporučení
ministerstva vnitra pro činnost samosprávných celků neměly být zcela formální, nebo
dokonce nesmyslné. Tato metodika doplňuje
majetkovou novelu zákona o obcích z roku
2016, která se zároveň částečně vylučuje
s pravidly pro prodej městských bytů, která
zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo v roce 2004 a novelizovalo v roce 2009.
Tato pravidla tedy neodpovídají současnému legislativnímu rámci ani situaci na trhu
s nemovitostmi a privatizovat podle nich je
v současných podmínkách nemožné. Pokud
nebude případný prodej za cenu nižší než
obvyklou řádně zdůvodněn v usneseních zastupitelstva, stává se celé právní jednání neplatným od samého počátku. Hlavním důvodem pro zaslání ankety bylo zajistit dostatek
podkladů pro zastupitelstvo města, které mu
umožní celou věc projednat s maximálním
přehledem o situaci a dle všech předepsaných postupů.
Dne 5. listopadu proběhla ve velkém sále kulturního centra schůzka mezi vedením města
a obyvateli domu Jezevčík č. p. 1979–1983,
kteří měli termín pro odevzdání ankety
do konce měsíce října. Podobné setkání
proběhne dne 3. prosince od 17:00 hodin
s obyvateli bytového souboru Čtverec
č. p. 1101–1112, kteří mají termín na odevzdání ankety do konce měsíce listopadu.
Definitivní rozhodnutí o privatizaci, jejím
průběhu a parametrech můžeme očekávat
v příštím roce.
Jiří Holý, mediální asistent města
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V SEZÓNĚ 2019–2020 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. Pro
veřejnost byla zřízena dispečinková linka Národního dopravního informačního centra
800 280 281.
• 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.

provizorní most na Zámostí / foto: Michal Horák

O DOPRAVĚ V NAŠEM MĚSTĚ S HEJTMANEM MARTINEM NETOLICKÝM
Pane hejtmane, doprava v našem městě
není v posledních měsících jednoduchá,
jelikož došlo k souběhu řady investic,
mezi kterými nalezneme také projekty
Pardubického kraje. V jakém stavu tyto
investice jsou a na co se můžeme těšit příští rok?
V tuto chvíli probíhá rekonstrukce Litomyšl
ské ulice, která sice byla opravována v roce
2004, ale pouze povrchově, kdy došlo k překrytí původní kostkové dlažby, což se samozřejmě po letech zátěže muselo projevit.
My nyní v rámci úprav komunikací, které
budou sloužit jako přivaděče na D35 řešíme kompletní modernizaci silnice. Získali
jsme na tuto investici prostředky ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a jsem rád, že
tak můžeme zlepšit stav další komunikace
v našem městě. Celkově tento úsek vyjde
na 13 milionů korun.
Navíc se jedná o silnici, která je a bude pro
osobní automobily nejkratší a nejlepší variantou pro nájezd na budovanou dálnici D35.
Proto také paralelně opravujeme úsek u litomyšlského zámku a příští rok budeme nava-

zovat investicí do průtahu Němčicemi. Jsem
přesvědčený, že musíme i nadále hledat
možnosti, jak řidiče jedoucí z našeho města
napojit na dálnici u Litomyšle, protože si nemyslím, že by kdokoliv z nás přirozeně jezdil
směr Choceň a následně se napojoval na dálnici při cestě na Hradec Králové a Prahu.
Litomyšlská ulice a přivaděč samozřejmě
není jedinou důležitou investicí do silnic
v našem městě a okolí. V průběhu září se nám
podařilo zahájit první práce na silnici II/315
ze Skuhrova do Lanškrouna, což je investice
za téměř 140 milionů korun, která bude následně pokračovat až do Ústí nad Orlicí. Co
se týká přímo našeho města, tak jste si již
jistě všimli prací na mostu na Zámostí, kde
bude ještě v letošním roce osazeno mostní
provizorium, protože tento most je de facto
v havarijním stavu a investici nutně potřebuje, protože se jedná o důležitou spojku dvou
částí města. Nový most, na kterém by měly
být znovu osazeny sochy, budeme budovat
příští rok společně s rekonstrukcí Podbranské ulice.
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PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE
VE MĚSTĚ
Jak si mnozí obyvatelé všimli, město Česká
Třebová zasadilo během listopadu na svých
pozemcích nové stromy. Částečně se jedná
o náhradu dřevin, které byly pokáceny v loňském roce. Některé lokality byly osázeny
zcela nově. O letošním podzimu se tak objevilo na veřejných pozemcích na území města
více jak 70 nových stromů a realizovány byly
i plošné výsadby (např. Dům s pečovatelskou
službou). Zároveň probíhají další intenzivní práce související s údržbou zeleně právě
v tomto období. O důležitosti dřevin a obecně jakékoli zeleně se v souvislosti se suchem
posledních let hodně mluví. Každý strom je
jedinečný organismus, který komunikuje se
svým prostředím, a v našich klimatických
podmínkách jsou dřeviny nezbytností. Lidem
stromy činí život příjemnějším a naše město
má jedinečné bohatství ve svých parcích
a dalších veřejných prostranstvích. Jednotlivé stromy jsou individuálně posuzovány, aby
se kromě svého pozitivního přínosu nestaly
pro obyvatele nebezpečím. Proto je v případě výskytu dřevokazných hub či jiných
defektů u významných stromů přistupováno k redukci vrcholových částí korun. Tento
typ řezu samozřejmě není estetický, je však
v konkrétních případech alternativou kácení,
a pokud je provedený tak, aby nevznikly velké řezné rány, strom se se zásahem vyrovná
a může dlouhodobě prosperovat na daném
stanovišti. Pokud se jeho stav zhorší natolik, že jakékoli řezy či zásahy již nepřipadají
v úvahu, musí se pokácet. Bohužel kácení
jako poslední rozhodnutí o stromu je v některých případech nezbytností a provádí se
zpravidla v období vegetačního klidu, aby
byl minimalizován vliv na další organismy.
Význam některých zásahů nemusí být pro
laickou veřejnost vždy srozumitelný. Stejnou lokalitu lze včetně jednotlivých dřevin
či rostlin posuzovat z více úhlů. Zahradnictví
a arboristika (péče o stromy) se staly odbornými záležitostmi a jednotlivé zakázky jsou
realizovány kompetentními firmami.

BOŽENA IVANOVÁ BYLA VYZNAMENÁNA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Dne 28. října u příležitosti 101. výročí vzniku republiky Československé a Řádového dne České
republiky byla na Pražském hradě ve Vladislavském sále vyznamenána prezidentem republiky medailí „Za statečnost“ dlouholetá občanka České Třebové, paní Božena Ivanová . Následující den ji na Ministerstvu obrany ministr jmenoval do hodnosti kapitán. Co nejsrdečněji
gratulujeme. Za Československou obec legionářskou
Petr Falta

foto: Michal Horák

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Vzpomínkový akt k uctění Dne válečných veteránů se konal 11. 11. 2019 také u pomníku obětem obou světových válek u ZŠ Habrmanova.

Odbor životní prostředí, MěÚ Česká Třebová

VÝZVA – NÁVRHY NA OCENĚNÍ
CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Město Česká Třebová každoročně oceňuje
zajímavé osobnosti a kolektivy v oblasti
kultury a sportu. Tímto nabízí široké veřejnosti možnost se této výzvy zúčastnit.
Nominace musí obsahovat jméno a příjmení osoby, případně název kolektivu
navrhovaného na ocenění, kontakt na nominovanou osobu, kolektiv, důvod podání
návrhu, popis dosažených úspěchů nebo
přínosů, zpravidla za předcházející kalendářní rok. Své nominace můžete zasílat poštou
na adresu Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, prostřednictví e-mailové adresy
epodatelna@ceska-trebova.cz směrované
na odbor školství, kultury a tělovýchovy,
nebo osobně do 3. ledna 2020. Za případné
podané návrhy předem děkujeme.

foto: Michal Horák

SLAVNOSTNÍ VEČER K TŘICÁTÉMU VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989
V úvodu večera, který moderovala ředitelka městského muzea Jana Voleská, vystoupila před
hosty se svým projevem starostka města Magdaléna Peterková a hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický. Na pódiu velkého sálu kulturního centra postupně vystoupili smíšený pěvecký sbor Bendl, žáci a učitelé ZUŠ, dětský pěvecký sbor Kajetánek, a taneční orchestr pod
vedením Milana Špičáka.
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SVATEBNÍ OBŘADY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Informace pro snoubence, kteří mají zájem uzavřít manželství „před Městským úřadem Česká Třebová“ v jeho správním obvodu, do něhož spadají obce Česká Třebová, Přívrat, Rybník,
Semanín, Třebovice.
Manželství lze uzavřít bezplatně v obřadní síni města Česká Třebová každý pracovní pátek
v době od 8 do 14 hodin a dále v sobotních termínech stanovených Radou města Česká Třebová.
Pro rok 2020 byly stanoveny tyto sobotní termíny:
11. 1., 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5., 30. 5., 6. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9.,
10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 12. 12. v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Na žádost snoubenců lze uskutečnit svatební obřad na jiném vhodném místě ve správním
obvodu MěÚ Česká Třebová nebo mimo dny nebo mimo dobu stanovenou radou města. Tyto
obřady podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K přijetí souhlasného prohlášení snoubenců o jejich dobrovolném vstupu do manželství před MěÚ Česká Třebová jsou zmocněni:
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka,
Ing. Dalibor Zelený, místostarosta,
Mgr. Josef Kopecký, místostarosta
a pověření členové zastupitelstva města:
Mgr. Josef Menšík,
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.,
Bc. Martin Voleský,
Jaroslav Zedník,
Bc. Zuzana Nejedlá, DiS.,
Tereza Hýblová,
Lubomír Vašina.
Manželství lze uzavřít před starostou nebo místostarostou obce Přívrat, Rybník, Semanín
a Třebovice pouze v případě, že jeden ze snoubenců má v obci trvalý pobyt.
Snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít manželství ve správním obvodu MěÚ Česká Třebová, doporučujeme rezervovat si termín konání svatebního obřadu s dostatečným časovým
předstihem na matrice MěÚ Česká Třebová.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Radim a Eliška Viščákovi se synem Kryštofem
Roman a Andrea Pražákovi
se synem Matoušem
Jaroslav Pohanka a Petra Řehořová
se synem Patrikem
Martin Felcman a Soňa Mužíková
s dcerou Rozálií
Martin a Kateřina Voleských s dcerou Rozálií
Marek a Lucie Jiskrovi se synem Michalem
Martin a Eliška Dobrouckých
se synem Tomášem
Radim a Kateřina Bašistovi s dcerou Natálií
Martin a Barbara Bašistovi
se synem Sebastianem
Jan Klimeš a Dominika Glaserová
s dcerou Lilien
Martin Szüllö a Kristýna Schustrová
s dcerou Rozálií

Vytvářejte obsah novin i vy!
Těšíme se na vaše příspěvky a pozvánky
na akce. Uzávěrka pro příští vydání je už
13. prosince. Texty a fotografie posílejte
na redakce@ceska-trebova.cz. Ceník inzerce i archiv starších čísel novin najdete
na www.ceskotreboskenoviny.cz.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
70 let
Šosová Zdenka 3. 12. 1949 Svinná
Lišková Ivanka 5. 12. 1949 Česká Třebová
Venclová Lidmila 5. 12. 1949 Lhotka
Svoboda Petr 9. 12. 1949 Parník
Ing. Plíva Ladislav 10. 12. 1949 Česká Třebová
Pirklová Vlasta 11. 12. 1949 Lhotka
Typlová Edita 11. 12. 1949 Česká Třebová
Hrdličková Hana 13. 12. 1949 Česká Třebová
Jasanská Hana 19. 12. 1949 Česká Třebová
Rybková Vlasta 20. 12. 1949 Česká Třebová
Zubrická Miroslava 22. 12. 1949 Parník
Slezák Milan 24. 12. 1949 Česká Třebová
Kráčmer Rudolf 30. 12. 1949 Parník
75 let
Aliger Karel 9. 12. 1944 Česká Třebová
Borýsková Eva 22. 12. 1944 Česká Třebová
80 let
Turek Josef 6. 12. 1939 Parník
Waniaus Rudolf 9. 12. 1939 Česká Třebová
Sokolová Eva 13. 12. 1939 Česká Třebová
Jindrová Alena 22. 12. 1939 Kozlov
Číž František 28. 12. 1939 Česká Třebová
Burkoňová Eva 29. 12. 1939 Česká Třebová
85 let
Ptáčková Anna 10. 12. 1934 Česká Třebová
Drábková Milada 12. 12. 1934 Parník
Hlávka Stanislav 16. 12. 1934 Česká Třebová
Gregorová Stanislava 21. 12. 1934 Česká Třebová
Lucaničová Věra 25. 12. 1934 Česká Třebová
Guziur František 28. 12. 1934 Česká Třebová
90 let
Hájková Vlasta 8. 12. 1929 Skuhrov
Rybka Vlastimil 22. 12. 1929 Česká Třebová
Simonová Jaroslava 25. 12. 1929 Česká Třebová
91 let
Šmíd Karel 30. 12. 1928 Česká Třebová
98 let
Němcová Vlasta 17. 12. 1921 Česká Třebová

ZLATÁ SVATBA

INFORMACE PRO RODIČE NOVOROZENÝCH DĚTÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Srdečně blahopřejeme manželům Marii a Miloslavovi Vaňousovým, kteří oslavili 50. výročí
uzavření manželství.
Zlatou svatbu měli dne 30. 10. 2019 a oslavu
s obřadem na městském úřadě v České Třebové dne 2. 11. 2019. Do dalších let přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojePavel a Zdeňka Bezdíčkovi
nosti. 		

Vážení rodiče,
v případě zájmu o slavnostní uvítání Vašeho děťátka do života v obřadní síni města Česká
Třebová, Vás žádáme o poskytnutí osobních údajů, potřebných k přípravě pozvánky na tuto
akci. K tomuto účelu prosím vyplňte a podepište formulář „Souhlas se zpracováním osobních
údajů“, který naleznete na internetových stránkách městského úřadu včetně podrobných informací: http://www.ceska-trebova.cz/vitani-nove-narozenych-obcanku/d-4521 nebo jej obdržíte na podatelně úřadu a v kanceláři matriky. Předem děkujeme za Váš zájem.
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VEHIKL 2019 JE ZA NÁMI
A myslím, že byl velmi, velmi úspěšný. Snad
i ten nejlepší, který se mi zatím povedl zorganizovat.
Letos se nám naskytlo mnoho problémů.
Prvně to byl prodej Národního domu, ze
kterého vyšla potřeba celou zažitou soutěž
přestěhovat, což na sebe navalilo spoustu
dalších problémů a komplikací. Málokdo si
dovede představit, co vše to obnáší. Nestěhujete totiž jen sebe, ale všechny modeláře,
všechny modely, prodejce a vystavovatele
včetně organizátorského týmu a vybavení.
Vše se muselo domluvit nanovo a přitom
nebylo nic odzkoušeného. Ani nemohlo být.
Mezi modeláři panovala velká obava, jak to
zvládneme. Když se stěhovala minulý rok oblíbená soutěž v Žamberku, málem ji to zabilo.
A jak dopadl Vehikl letos?
Velkolepě. Přijelo k nám nad 300 vystavujících modelářů, kteří dohromady přivezli
572 modelů z pěti zemí: Česka, Slovenska, Polska, Ruska a Německa. Co se mohlo podařit, nebo pokazit, se podařilo. Také
workshopy měly velký úspěch mezi diváky
a návštěvníky. Sami lektoři workshopů si návštěvnost pochvalovali. Soutěž přilákala i rekordní počet prodejců, kdy se obvyklá pětice
rozrostla na deset obchodů. I již tradiční before a afterpárty, pořádané hlavně pro modeláře z daleka a ze zahraničí, měla rekordní
účast a dovolím si říct, i úspěch.
Všichni, kdo na Vehikl přijeli, mi nechávali
velmi pozitivní ohlasy. Chválili jak prostory,
občerstvení, tak vysokou úroveň vystavených modelů včetně organizace samotné.
Takže ano, Česká Třebová stále hostí tu největší a nejlepší soutěž ve východních Čechách (tzn. ano, Pardubice a Hradec jsou až
za námi). Nerad bych se s kýmkoliv srovnával,
ale pro představu Třebováků ještě doplním,
že průměrná akce tohoto typu na takto velkém městě má kolem 300 modelů a účast

Šachový kroužek Česká Třebová 2019

foto: František Kusý

více méně krajového charakteru. My ve Třebové máme mezinárodní soutěž. Proto bychom na ni měli být hrdí a dále ji rozvíjet.
Ačkoliv byl soutěžní víkend velmi náročný,
letos poprvé jsem si ho užil. A za to patří
dík všem, kteří Vehikl podpořili. Za finanční
podporu děkujeme Městu Česká Třebová,
Arpo Domečku nebo Gabriele Abrahámové,
restauraci Eva nebo pivovaru Faltus. Další
dík patří za oporu mé drahé ženě, nebo rady
a osobní pomoc při organizaci soutěže několika dalším lidem, kteří pomohli, ač nemuseli.
Ale chtěli. Všem patří vřelý dík. Bez nich by
Vehikl nemohl existovat. Proto doufám, že
příští rok uděláme Vehikl ještě lepší. Nyní
máme kam růst. A bude to velkolepé.
Vítek „Vrog“ Přívratský, hlavní organizátor soutěže
Českotřebovský Vehikl

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

ČESKOTŘEBOVSKÉ ÁČKO
ZAČALO SEZÓNU
Již 2 kola má za sebou krajský přebor II. třídy, kde tuto sezónu hraje i českotřebovské
družstvo. Zatím se nám daří a máme za sebou 2 vítězství. Ve druhém kole jsme se utkali
v meziměstském derby s Ústím nad Orlicí B.
Jelikož se všichni známe, utkání probíhalo
v přátelském duchu. To ale neznamená, že
jsme si dali něco zadarmo. Líté boje probíhaly na všech šachovnicích a zápas skončil
naším vítězstvím až po více než 4 hodinách.
Nakonec jsme vyhráli 5–3 a zatím se držíme na čele tabulky. Soutěž, která se hraje
na 11 kol, je ještě na začátku, ale my jsme
rádi, že se nám start podařil.
Šachový kroužek
pokračuje v tréninku mladých šachistů
Máme za sebou již 2 měsíce v rozšířeném
trenérském týmu v kroužku, který probíhá
v Domě dětí. Děti se v kroužku učí hlubšímu
poznání šachové hry a připravují se na turnaje, které v našem regionu celoročně probíhají. Nové mladé členy českotřebovského
šachového oddílu jsme v kroužku přivítali
i dárkem – tričkem s logem šachového klubu
Česká Třebová. Do našeho šachového kroužku zveme děti ve věku 6 až 14 let. Přijďte se
podívat mezi nás. Scházíme se každý čtvrtek
od 16 hodin.
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová
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KNIHOVNA JAKO VEŘEJNÝ PROSTOR PRO KAŽDÉHO
Je to bezpečné místo, kde nemusíte nic platit, abyste tam mohli být vy nebo vaše děti. Můžete tam strávit deset minut nebo několik
hodin. Českotřebovská knihovna má otevřeno 6 dní v týdnu, celkem 53 hodin. „Jsme tady pro lidi. Má smysl, aby celá rodina přišla
do knihovny, protože každý si tady najde něco, co je mu aspoň trochu blízké. Když si čtenáři neví rady, jsme od toho, abychom
poradili, doporučili knihu nebo ji pomohli najít,” popisuje přístup k uživatelům ředitelka knihovny Gabriela Boháčková.
Co knihovna nabízí?
Samozřejmě knihy a časopisy, ale půjčujeme i deskové a společenské
hry, audioknihy, čtečky elektronických knih, nakupujeme i zvukové
knihy, které jsou určeny lidem se zrakovým postižením. Půjčujeme
dokonce i brýle a deštníky, když si je čtenáři zapomenou doma.
Od března bychom chtěli půjčovat i další předměty. Plánujeme založit knihovnu věcí, která vychází z koncepce knihoven, kde jednou
z priorit je cesta k trvale udržitelnému rozvoji. Myslím si, že tohle by
mohla být cesta k tomu, jak si domů nekupovat věci, které potřebuju
třeba jen jednou za rok. Mít možnost si je v knihovně vypůjčit a zase
vrátit, aby si je mohl půjčit někdo jiný. Chceme začít věcmi, které
patří pod téma zábava, sport a volný čas. Takže budeme půjčovat
hry na venkovní využití, jako je petanque, slackline, luk a šípy, badmintonové pálky, malý pingpongový stůl, na pořádání dětské párty
přenosný reproduktor nebo disco kouli. Na nabídce stále pracujeme
a uvidíme, jaký bude zájem.
Jaké jsou podmínky půjčování?
Lidé, kteří nejsou registrovaní jako čtenáři, mohou čerpat pouze
některé služby. To znamená, že k nám mohou přijít, ale už si nemohou domů odnést knihy, ale můžou si je prohlížet jen v prostorách
knihovny. Stejně tak to bude fungovat s knihovnou věcí. Cena za roční registraci je mnohem nižší, než je průměrná cena jedné knihy.
Registrace pro děti stojí 50 Kč na rok. Dospělí platí 150 Kč, studenti
a senioři 100 Kč. Nabízíme i skupinové rodinné slevy.
Letos uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona.
Knihovny plní kulturní a vzdělávací roli ve společnosti. Jak to vypadá v praxi?
Když to vezmu od úplně nejmenších, tak příští rok bude třetí ročník
Bookstart, což je projekt S knížkou do života. Rodiče na vítání občánků
na městském úřadě dostanou takový uvítací balíček, kde je leporelo,
doporučení, která kniha je vhodná pro daný věk, a pak je tam certifikát, se kterým mohou do tří let dítěte přijít do knihovny a získají registraci dítěte zdarma. Rodiče nebo i prarodiče s malými dětmi
mohou každý měsíc přijít na Knižní klubíčko, kde je připravený krátký program. Přínosem je i to, že se tam setkávají nejčastěji maminky
a prodiskutují nejen knihy, ale i jiné věci.
Pro starší děti máme Matyldino pohádkohraní, kde poslouchají čtení
z knih, někdy domýšlí příběh a na závěr něco tvoří.
Počty registrovaných čtenářů jsou stabilní vzhledem k počtu obyvatel. Co držíme, je počet dětí do 15 let. Myslím si, že je to tím, že
s dětmi hodně pracujeme. Už několik let jsme zapojeni do projektu Knížka pro prvňáčka. Podařilo se nám také vytvořit nový katalog
vzdělávacích programů pro školy. Mateřské, základní a střední školy
nebo i školní družiny si vyberou, přihlásí se a zúčastní se. Děti buď
jdou k nám do knihovny, nebo my za nimi do třídy.

Pohádkový listopad 2019 / archiv knihovny
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Už šestým rokem nabízíme Robokroužek, kde se děti učí jednoduché
programování a účastní se Robotiády. Rádi bychom kroužek rozšířili,
nicméně u všech našich aktivit nás limitují současné prostory, což je
velká škoda.
Dospělým nabízíme během roku různé přednášky, autorská čtení,
nedávno jsme začali promítat dokumenty. Zveme k nám projekt LiStOVáNí – scénické čtení je úžasné propojení literárního světa s divadlem. Je to zajímavý formát, který se přesně hodí do knihovny. V dopoledních hodinách probíhá školení na počítačích pro začátečníky,
o které je velký zájem. Určitě jsem nejmenovala vše, ale můžete se
podívat na stránky www.moderniknihovna.cz.
Současné prostory ale nejsou nafukovací.
Mohli bychom toho spoustu dělat, mohlo by sem chodit více lidí, ale
ten prostor je, jaký je, a proto to třeba nefunguje tak, jak bych chtěla.
Potřebovali bychom větší prostory nejen na pořádání akcí, ale i pro
čtenáře a pro knihy. Když přijdou maminky s dětmi na Knižní klubíčko, tak není kam dát kočárky, maminky sedí na zemi a děti nemají
prostor. Jsou dny, kdy je dětské oddělení tak plné, že další lidé už odchází. Máme externí sklad v jiné budově, ve které je na 20 tisíc knih.
Sklad se v tuto chvíli stěhuje blíž ke knihovně, ale pořád si v něm čtenáři nebudou moci sami vybírat a budou čekat, než jim knihu přineseme. Další tisíce knih jsou ve skladech u půjčovny. Což je přesně
opačně, většina by měla být ve volném výběru, aby si čtenáři mohli
vzít knihu do ruky a podívat se na ni. Nemáme výtah a pro někoho
jsou schody nepřekonatelná překážka. Někdy to řešíme donáškou
knih až do domu. Část akcí pro nás znamená přestěhování půjčovny
pro dospělé, odvoz regálů a nanošení židlí. Ale dělám to proto, protože chodí stále víc a víc lidí. Je to způsob, jak ukázat lidem knihovnu,
aby se sem nestyděli chodit. Pořádat akce například v prostorách kulturního centra ničí tu pointu.
Jak by podle váš měla fungovat ideální knihovna?
Tak, že si tam každý najde svůj prostor a činnost. Malé děti mají jiné
požadavky než mládež. Dospělí zase potřebují mít své děti na dohled, ale jiní dospělí nechtějí být rušeni. Mělo by to být místo pro celou rodinu, ale i pro dva kamarády, kteří se podívají na fotky z prázdnin, pustí si film nebo hudbu. Místo pro studenty, aby mohli pracovat
společně na projektu, který mají do školy nebo individuálně nerušeně studovat. Aby se rodiče mohli přijít poradit skrz výchovu dětí
nebo aby tam fungovalo doučování. Když si někdo neví rady nebo se
chce jen s někým setkat, tak aby ho napadlo jít do knihovny.
Za dobu v křesle ředitelky knihovny...
Jsem pyšná, jak se proměnily prostory knihovny. Dětské oddělení
je sice malé, ale útulné. Všem se tam líbí. Byli jsme jedni z prvních,
kteří v České republice měli oddělení pro mládež Teenspace. Jezdí se
k nám dívat knihovníci z celé republiky, ať už na knihovní program,
nebo na to, jak to u nás funguje a vypadá. Pravidelně jsme na předních příčkách v soutěži Biblioweb. Nejen pro sídliště Lhotka a okolí ZŠ
Ústecká funguje také dvakrát týdně oddělení pro děti a pro dospělé
na pobočce na Parníku. Dnes už knihovní fond koluje, což je flexibilnější i ekonomičtější, čtenáři mohou chodit s jednou průkazkou
do dvou „knihoven”. Jsem pyšná, kolik uděláme za rok akcí a kolik přijde lidí. Řekla bych, že fungujeme jako dobrý pracovní tým.
Pokud mám doma staré knihy, které už nechci číst, ale je
mi líto je vyhodit, co s nimi?
Můžete je dát v budově nádraží do knihovničky, starého piana.
Případně je můžete přinést do knihovny. My knihy protřídíme,
novější vydání vkládáme do našeho fondu a ostatní postupně
převážíme do knihovničky na nádraží.

ORGANIZACE / PROSINEC 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Na co se můžeme těšit v nejbližší době?
Na sobotu 7. prosince jsou připraveny Vánoce s knihovnou. Čeká nás úžasná pohádka
Betlém v podání Divadla Koráb, pár vánočních zvyků a vánoční punč. O pár dní později
bude vyrábění pro děti na pobočce Parník
i na oddělení Teenspace. Od ledna bychom
rádi začali cyklus přednášek na téma mediální gramotnost, které budou pro širokou
veřejnost, bude se mluvit o fake news, reklamě a propagandě a tak dále. Můžete se těšit
i na zajímavé hosty. Samozřejmě si nezapomeňte půjčit hodně knih na vánoční svátky,
protože sotva opadne ten předvánoční stres
z balení dárků, pečení, uklízení, tak bude
po lyžovačce spousta času na čtení.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

VÁNOCE S KNIHOVNOU
Přijďte si 7. prosince od 16 hodin vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat punč a nasát
předvánoční pohodu. Pro děti bude připravené divadelní představení Betlém
aneb Putování za hvězdou. Vánoční představení Divadla Koráb „Betlém aneb Putování za hvězdou” je adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod
Ježíška v poněkud netradičním zpracování
tohoto tradičního předvánočního příběhu.
Vstupné dobrovolné.

NA LOVCE PEREL ČEKAJÍ ODMĚNY
Matyldino pohádkohraní / foto: Michal Horák

Další informace 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, 605 125 323 (pobočka Parník).

KNIHOVNÍCI SI VYMĚŇOVALI ZKUŠENOSTI NA CELOSTÁTNÍM SEMINÁŘI
Jednou za dva roky se scházejí knihovníci v krajském městě. Účastníci celostátního semináře
Regionální funkce knihoven zaplnili 30. a 31. října Kulturní dům Hronovická. O zkušenosti se
přijeli podělit s českými kolegy zástupci partnerského Prešovského kraje. Konferenci zahájil
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Knihovny mají nezastupitelnou roli v naší společnosti. Jsou nositeli kultury a vzdělávání, a to jak
ve městech, tak na vesnicích. Pardubický kraj si tuto skutečnost uvědomuje a v letošním roce navýšil částku na jejich fungování na 6,5 miliónů korun. Také připravujeme Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven v Pardubickém kraji,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu.
Dvoudenní program byl zaměřený nejen na funkci knihoven, ale také na jejich provoz nebo
jejich vzájemnou spolupráci. Seminář zorganizovaly Sdružení knihoven ČR, Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.
„Za poslední čtyři roky jsme rozpočet krajské knihovny navýšili o 7 miliónů korun na částku
22,5 miliónů korun. Jsme rádi, že na její podpoře jsme se dohodli s městem Pardubice. Za zmínku
také stojí obnova tří památkově chráněných objektů na Příhrádku za 54,6 miliónů korun, kde budou zřízeny například depozitáře hudebnin a knihovního fondu nebo prostory pro nové expozice
v Knihovním centru U Vokolků,“ dodal náměstek Roman Línek.
V loňském roce navštívilo knihovny v Pardubickém kraji 1 274 971 lidí, z toho třetina
připadá na krajskou knihovnu. Počet čtenářů byl necelých 70 tisíc. Ve 420 knihovnách
tz
bylo k dispozici 2,9 miliónů knih. Počet výpůjček pak byl 2,3 miliónů.

Letošní hon za perlami skončil 22. listopadu. Malí čtenáři si mohou během prosince
vyzvednout odměnu za celoroční snažení a utratit získané peníze, tzv. moriony
v knihovnickém speciálním obchůdku na oddělení pro děti ve městě i na pobočce Parník.
Projekt Lovci perel začíná každý rok v lednu
a jeho cílem je jednoduše a srozumitelně
vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2019
Pokud jste se zapojili do čtenářské výzvy
a půjčili jste si v knihovně 20 knih dle vypsaných témat, vyplněnou čtenářskou kartu odevzdejte v knihovně do 6. ledna 2020.
Poté náhodně vylosujeme vítěze.

PŘIHLASTE SE DO POČÍTAČOVÉHO
KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé budou pokračovat pro nové zájemce
od konce ledna. Pokud se chcete naučit
pracovat s počítačem (popř. vlastním notebookem), tak se přihlaste do 20. ledna 2020
na e-mail adela.kusa@moderniknihovna.cz
anebo osobně v městské knihovně. První
informační schůzka se bude konat 23. ledna 2020 od 9 hodin. Počet míst je omezen.
Cena celého kurzu je 240 Kč. Výuka probíhá
v dopoledních hodinách na oddělení Teenspace, v přízemí knihovny. Jedná se o 7 lekcí.
Těší se na vás lektorka Adéla Kusá.
Omezení provozu knihovny
Ve čtvrtek 5. prosince bude celá knihovna
včetně pobočky Parník uzavřena.
V období vánočních svátků bude od 22. až
do 26. prosince celá knihovna uzavřena.
Ve středu 1. ledna 2020 bude knihovna uzavřena.
Knihy můžete vracet v době uzavření knihovny do biblioboxů umístěných před vchody
do knihovny na Smetanově ulici i na pobočce Parník (Ústecká ulice).
Z důvodu stěhování externího skladu není
dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto
oddělení. Děkujeme za pochopení.
Městská knihovna vám přeje předvánoční
pohodu, příjemné svátky a dostatek času
a klidu na čtení.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, během svátků otevřeno
takto:
24. prosince: od 8 do 11 hodin
25. prosince: od 13 do 18 hodin
26. prosince: od 13 do 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá
vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 3. prosince 2019 od 17 hodin,
tentokrát zazní přednáška známého genetika, molekulárního a forenzního biologa
RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. Genetická genealogie – zkoumání historie rodu pomocí analýzy DNA. 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 setkání se
uskuteční v úterý 10. prosince 2019, pro
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let)
od 17 hodin.
V prosinci na téma Vánoce. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje
výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Sláva i prokletí konzumu. Výtvarné projevy
pop-artu a hnutí Arte Povera.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila
Kesselgruberová, Ph.D.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž tradiční vánoční výstavy s názvem
Třpytivé svátky proběhne o první adventní
neděli 1. prosince 2019 od 17 hodin. Hudbou
doprovodí Mgr. Milada Hamplová a Barbora
Svítilová ze ZUŠ Česká Třebová. Návštěvníci
se mohou těšit na betlémy, vánoční ozdoby a dekorace ze sbírek českotřebovského
muzea, Regionálního muzea v Chrudimi
i od soukromých vlastníků.
Výstava potrvá do neděle 5. ledna 2020.
Pro školy je možné objednat doprovodný
program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 7. prosince 2019
od 15 do 16:30 hodin. Po komentované prohlídce výstavy bude připravena dílnička s vánoční tematikou.

MIMOŘÁDNÝ CYKLUS
PŘEDNÁŠEK
ČEŠI A SLOVÁCI V OKAMŽIKU ZMĚNY
1988–1992
Poslední přednáška z cyklu připraveného
při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Ve středu 4. prosince 2019
od 17 hodin, prosloví doc. PhDr. Michal
Stehlík, Ph.D. z Karlovy univerzity. Vstupné
20 Kč.

VOJÁČKUJÍCÍ SKAUT? TRAMPSKÁ METLA
VENKOVA? O VZTAZÍCH SKAUTINGU
A TRAMPINGU V MEZIVÁLEČNÉM
ČESKOSLOVENSKU

Turistické informační centrum
Česká Třebová
úterý–neděle: 8:00–18:00 hodin
Klácelova 11
560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634
E-mail: ic@mmct.cz

Mimořádná přednáška k stoletému výročí
skautingu v České Třebové. Ve středu 11. prosince 2019 od 17 hodin, prosloví PhDr. Jan
Randák, Ph.D. z Karlovy univerzity. Vstupné
20 Kč.
Upozornění pro badatele
Od 18. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude
badatelna přístupná pouze po domluvě
na tel. 731 604 848.
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední
úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční výjimečně
ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 17 hodin,
tentokrát na téma Zima v České Třebové.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.
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KULTURNÍ CENTRUM
KULTURNÍ CENTRUM OZNAMUJE
Nemáte ještě vánoční dárek? Potěšte své blízké kulturním zážitkem. Již nyní v prodeji akce:
21. 1. 2020 – Včera, dnes a zítra aneb Felix Holzmann se vrací!
4. 2. 2020 – Potměšilý host písně Petra Hapky opět ožívají
19. 3. 2020 – Karel Plíhal – recitál
Těšíme se na Vás.
Náhradní termín pro Divadelní předplatné Podzim 2019 za měsíc listopad:
28. 1. 2020 Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete?

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/12 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM

14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

16:30 / Staré náměstí
Akci zahájí slavnostním projevem starostka
města paní Magdaléna Peterková a farář československé církve husitské Štěpán Klásek.
Vystoupí pěvecký sbor ZUŠ Kajetánek.
2/12 pondělí

OFFLINE DAY

12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a zábavy.
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, u kterých si
budeme povídat a užijeme si společně odpoledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru
z domu a naučit ji hrát ostatní.

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ

18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
VÁNOČNÍ KONCERT MARCELA ZMOŽKA

19:00 / Velký sál kulturního centra
Marcel Zmožek a kapela M. Z. Band.
Vstupné: 220 Kč. Předprodej vstupenek
na www.kcct.cz, v Informačním centru
v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
5/12 čtvrtek

MIKULÁŠ

15:00–17:00 / park Javorka
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Čerte, čerte, počkej až…, na děti se těší
Mikuláš. Akce se koná od 15:00 do 17:00 hod.
(v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek
trasy je „u hříbku“. Vstupné 15 Kč – děti do 3
let (doprovod zdarma), 30 Kč – děti od 3 let.
Balíčky, které chcete předat dětem, je nutno
označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ

18:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
3/12 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ

16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábění i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.

17:00 / Městské muzeum
Přednášku prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík,
Ph.D. z Karlovy univerzity. Poslední přednáška z cyklu připraveného při příležitosti
30. výročí listopadových událostí roku 1989.
Vstupné 20 Kč.
URČOVÁNÍ NEROSTŮ PRO VEŘEJNOST

17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Třebová.

OMÁN

18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Přednáška Káti Smrčkové a Báry Čížové. Srdečně vás zveme na přednášku o našem
cestování po sultanátu Omán. Během 14 dní
jsme navštívili ta nejzajímavější místa, která
tato země nabízí. Kulturní zážitky střídaly
výšlapy do hor a po zdolávání kaňonů následoval odpočinek na plážích a v poušti.
Úžasné zážitky ještě podpořila pohostinnost
místních obyvatel a výborného jídla. Omán
je podle žebříčků OSN nejbezpečnější zemí
v muslimském světě a 21. nejbezpečnější na světě vůbec a je ideální destinací pro
zimní dovolenou v teple. Podělíme se s vámi
o naše tipy, jak si tuto krásnou zemi užít sólo
i bez cestovní kanceláře.
BEN POOLE TRIO (UK)

/ BLUES / SOUL / FUNKY
20:00 / Modrý trpaslík
Kytarista a zpěvák Ben Poole je novým příslibem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými
měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck,
Gary Moore a John Mayall), nešetří pochvalami. Zdá se, že tento ani ne třicetiletý mladík
má opravdu velmi slušně našlápnuto. Jeho
nahrávky svědčí o tom, že máme co do činění s budoucností evropské blues-rockové
scény. Jízdné: 150 Kč.

PERNÍKOVÝ ADVENT

17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů, a to zejména začátečníkům. V rámci setkání zazní přednáška známého genetika, molekulárního a forenzního biologa
RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. Genetická genealogie – zkoumání historie rodu pomocí
analýzy DNA. Cena lekce je 20 Kč. Lektor:
Mgr. Jana Voleská.

ČEŠI A SLOVÁCI V OKAMŽIKU ZMĚNY
1988–1992

oslav 100 let, a tak proběhne také promítání
fotografií z celého roku. Pořadatel Junák –
český skaut, středisko Javor Česká Třebová,
z. s. www.javorct.cz, facebook.com/javorct

7/12 sobota

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE

4/12 středa

ČÍSLO 12 / PROSINEC 2019

6/12 pátek

SKAUTSKÁ AKADEMIE
– 100 LET STŘEDISKA JAVOR

16:00 / Kulturní centrum Česká Třebová
Srdečně zveme širokou veřejnost na skautskou akademii, která se ponese v duchu
oslav 100 let našeho skautského střediska.
Můžete se těšit na vystoupení jednotlivých
českotřebovských skautských oddílů. Vystoupení budou proložena krátkými hrami,
které si můžou užít i Vaše děti. Akce je zároveň symbolickým zakončením velkého roku

13:30–15:00 / Ekocentrum Podorlicko
Tradiční předvánoční akce. Do Ekocentra
Podorlicko si můžete přijít postavit a nazdobit voňavou chaloupku z poctivého perníkového těsta a také drobné perníčky. Díly
na chaloupky budou připraveny pouze pro
přihlášené. Co si přinést s sebou: podložku
z kartonu obalenou pečicím papírem (nebude k dispozici) a barevné zdobení (lentilky,
perličky atd.). K dispozici bude poleva na ozdobení a slepení perníků. Příspěvek na materiál – medovné je 60 Kč
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

14:00 / Malá scéna
Loutkářský soubor Čtyřlístek Česká Třebová uvádí pohádku „O statečné Janě“ – Jana
jde do pekla vysvobodit svého kamaráda z dětství, kterého hloupý čert omylem
do pekla odnesl. Přítomen bude čert, anděl
i Mikuláš, nezapomeňte si přinést vlastní
balíčky. Vstupné: 40 Kč. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz , v Informačním centru
11
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v Městském muzeu a 1 hodinu před začátkem u pokladny KC.

sloví PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Karlovy univerzity. Vstupné 20 Kč.

SOBOTA V MUZEU

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s dětmi. Po komentované prohlídce výstavy Třpytivé svátky bude připravena dílnička s vánoční tematikou.

18:00 / Staré náměstí
Srdečně Vás zveme na akci „Česko zpívá koledy“, během které se na náměstích i jiných
prostranstvích po celé České republice rozeznívají líbivé vánoční koledy. Přijďte si
společně s námi zazpívat, nasát předvánoční atmosféru a zpříjemnit si adventní čas.
Program: 16:00–17:30 hod. vánoční dílničky
v muzeu (DDM, Rosa), 18:00 hod. zpívání koled, 18:30 hod. ohňová šou – Společenství
šermu a ohně TARTAS.

VÁNOCE S KNIHOVNOU

16:00 / Městská knihovna
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat punč a nasát předvánoční pohodu. Pro
děti bude připravené divadelní představení
Betlém aneb Putování za hvězdou. Vstupné
dobrovolné.

9/12 pondělí

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ

17:00 / Kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Písně z Českotřebovského kancionálu zpívá
smíšený sbor CB z České Skalice, hraje soubor staré hudby Bona Nota. Vstupné dobrovolné. Pořádají Církev bratrská a Římskokatolická církev.

10/12 úterý

MALÝ MUZEJNÍK

16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od 5 do 12 let. Setkání se
uskuteční na téma Vánoce. Cena každé lekce
je 20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA PARNÍKU

VOJÁČKUJÍCÍ SKAUT? TRAMPSKÁ METLA
VENKOVA?
O VZTAZÍCH SKAUTINGU A TRAMPINGU
V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

17:00 / Městské muzeum
Mimořádná přednáška k stoletému výročí
skautingu v České Třebové. Přednášku pro12

KONCERT 375 M N. M.

19:00 / Restaurace Javorka
K poslechu a tanci zahraje českotřebovská
skupina 375 m n. m.

VÍTEJ, JEZU KRISTE

18:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

14:00–17:00 / Městská knihovna, Parník – oddělení pro děti
Vánoční vyrábění na dětském oddělení pobočky Parník (Ústecká ulice, čp. 161). Materiál
zajištěn. Vstupné dobrovolné.

13/12 pátek

VÁNOČNÍ BĚH OKOLO ZLATÉHO PÁSKU

17:00 / Modlitebna CASD
Zazní křesťanské písně a mluvené slovo. Těšíme se na vás! Sbor církve adventistů, modlitebna CASD Smetanova 1450, Česká Třebová.

11/12 středa

17:00 / Velký sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

10:00 / Němčice
11. ročník silničních závodů v běhu v Němčicích. Jsou připraveny tratě pro všechny věkové kategorie, věcné ceny pro nejlepší závodníky a občerstvení pro každého. Po skončení
závodu proběhne v místním kulturním domě
slavnostní vyhlášení výsledků ISCAREX poháru 2019 s předáváním cen a kulturním programem.

ADVENTNÍ KONCERT

19:00 / Malý sál kulturního centra
Česko – Kanadská kapela: David Beecroft (saxofon, Kanada), Duncan Hopkins (kontrabas,
Kanada), Tomáš Hobzek (bicí) a Libor Šmoldas (kytara). Vánoční písničky z Čech, Kanady, Anglie a Německa v jazzových aranžmá.
Vstupné: 150 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.

VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO A PĚVECKÉHO OBORU

14/12 sobota

8/12 neděle

CZECH CANADIAN COLLUSION:
VÁNOČNÍ HUDBA (KANADA/CZ)

Uvedené rozměry jsou s přídavky na švy.
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka
a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace na
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

PETR VÁŠA: KRESBY

12/12 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ NA ROVINĚ

8:00 / ZŠ Na rovině Česká Třebová
Chcete nás navštívit, ale stále váháte? Nevíte, jestli se můžete přijít podívat
do výuky? Zajímá vás, jak probíhají hodiny českého jazyka a matematiky? NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE! Stačí poslat přihlášku
na e-mail barbora.hegerova@zsnarovine.eu
– počet míst je omezen. Těšíme se na vás!
ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ

12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu, např.
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s,
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se
na Vás knihovnice Adéla.
10. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:
VÁNOČNÍ ŠTOLA

16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Jarmilka Nováková. Pomůcky:
šicí stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby. 3 druhy k sobě ladících vánočních látek (mohou být i jiné). Z nich budeme řezat pruhy 4 cm přes celou šíři tkaniny (1–2 pruhy
od každé barvy), dále 4 čtverce 8 × 8 cm
(na obrázku zelené látky) a 4 čtverce 12,5
× 12,5 cm (na obrázku smetanové látky).

19:00 / Modrý trpaslík
Petr Váša je výjimečný zpěvák, textař, performer a experimentátor, asi jediný český muzikant schopný hrát doslova celým tělem. V Trpaslíku se tentokrát představí jako výtvarník
a fyzický básník v sólovém vystoupení. Vernisáž výstavy. Jízdné: 100 Kč.
15/12 neděle

VÁNOČNÍ TRHY

10:00 / Nádražní ulice
Stánkový prodej šperků, včelí produkty, dekorační věci, keramika, patchwork, prodej
vánočních stromků, medovina, občerstvení,
řemeslné výrobky, živý oslík a možná přijde
i umělecký kovář František Bečka. Buon Natale (Veselé Vánoce): předvánoční setkání
s LINGVIA GROUP.
Prostory Kulturního centra: výtvarné dílničky pro děti po celý den do 16 hodin. Kartářka
Eva – předpověď pro rok 2020 – klubovna KC.
11:00 hodin – vyjde průvod „živý betlém“
od římskokatolické farnosti Hýblovou ulicí
přes Staré náměstí do ulice Nádražní
13:00 hodin – Choceňský žesťový kvintet
14:00 hodin – Malý sál – Vánoční pásmo –
vystoupení Domu dětí a mládeže Kamarád
Česká Třebová – flétničky, recitace, hudební
a taneční vystoupení
16:00 hodin – Čertí brko – film na velkém
sále KC, zdarma. Spolupořádající organizace
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– Dům dětí a mládeže Kamarád, RC Rosa, ZŠ
Na Rovině, CAFE59, Římskokatolická farnost
– děkanství Česká Třebová.
ADVENTNÍ BETLÉM

11:00 / Od Kostela sv. Jakuba
Adventní putování s Josefem a Marii v požehnaném stavu. Přidejte se k průvodu i vy,
ať už v jednoduchém kostýmu (např. plášť,
šátek, hůl, dar pro očekávaného Mesiáše),
nebo i bez něho. Průvod bude vycházet
od kostela sv. Jakuba v 11 hodin a půjde ulicí
Hýblovou přes Staré náměstí až do ulice Nádražní. Pořádá Římskokatolická církev – děkanství Česká Třebová.

4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro rodiče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult.
Vstupné dobrovolné.
19/12 čtvrtek

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ

17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Setkání se uskuteční na téma
Zima v České Třebové. Cena každé lekce je
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

16/12 pondělí

PŘIJĎTE POBEJT

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ

24/12 úterý

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
NA STARÉM NÁMĚSTÍ

KPH – 58. koncertní předplatné,
511. hudební večer

DP Podzim 2019

JAROSLAV DVORSKÝ A JAKUB PUSTINA
(DVA TENOŘI)

19:00 / Velký sál kulturního centra
Postelová fraška, což je také termín z žánrové
typologie, označující komedii, v níž má řada
situací ohnisko právě v posteli. Často se v ní
odehrává něco úplně jiného, než by se dalo
či chtělo očekávat. Účastníci naší „postelové frašky“ mají co dělat, aby v závěru těžké
sobotní noci obhájili svou postel k účelu
prvotnímu. Komedie roku 2018 a Komedie
diváků 19. ročníku GRAND Festivalu smíchu!
Hrají: M. Mejzlík, L. Mecerodová, M. Němec,
P. Janečková, J. Musil… Režie: Zdeněk Dušek.
Vstupné: 380 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

19:00 / Malá scéna
Jaroslav Dvorský – bratr hvězdného Petera
Dvorského. Koncertoval v Rakousku, Itálii,
Maďarsku, Polsku, Česku, Norsku, Švédsku,
Holandsku, Turecku, Španělsku, Kanadě,
Číně, Jižní Korei atd. Vystupoval společně
např. s Sherrillem Milnesem a Montserrat
Caballé.
Jakub Pustina – byl od počátku své pěvecké
kariéry veden předním sólistou Národního
divadla Václavem Zítkem. Je absolventem
Mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského. Vítěz mnoha českých i mezinárodních
pěveckých soutěží. Vystupuje po boku světových operních hvězd, jako jsou např. Peter
Dvorský (tenor) nebo Eva Urbanová (soprán).
Vstupné: 150 Kč. Na toto představení platí
abonentní průkazky, zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

KNIŽNÍ KLUBÍČKO

10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do věku

SLUNOVRAT SE SKUPINOU BYL PES

19:00 / Modrý trpaslík
Tříkřížový slunovrat pod záštitou Becherovy strany lidu a jejich XXX. koncert pražské
skupiny Byl pes slavnému publiku + živé muzicírování s Jirkou Hurychem a kol. Jízdné:
100 Kč.

17:00 / Česká Třebová
Českotřebovští skauti se letošní Vánoce
budou opět snažit rozzářit Betlémským
světlem řadu domovů. Již tradičně budou
roznášet Betlémské světlo obyvatelům
České Třebové. Plamínek je možné si objednat zasláním SMS ve tvaru „BS adresa
nápis na zvonku“ na číslo 604 678 604 nebo
na webu http://betlemske-svetlo.javorct.cz/
a my Vám světýlko v podvečerních hodinách
doneseme. Pořadatel Junák – český skaut,
středisko Javor Česká Třebová, z. s.

9:00–12:00 / ROSA rodinné centrum
Předvánoční posezení. S sebou: cukroví,
dobrou náladu.

18/12 středa

21/12 sobota

PLAMÍNEK AŽ DOMŮ
– ROZNÁŠENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

17/12 úterý

Z POSTELE DO POSTELE

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

8:15–9:00 / Gymnázium Česká Třebová
Tradiční zpívání vánočních písní a koled pro
studenty i se studenty v přízemí gymnázia.
Garant akce: Mgr. Kamila Pavlíková.

23/12 pondělí

AKADEMIE 2019

15:00 a 19:00 / Velký sál kulturního centra
Studenti českotřebovského gymnázia vás
srdečně zvou na přehlídku svých vystoupení
na téma: Rád bych Vám řekl… Představení
pro školy 9:00–12:00. Pro veřejnost představení v čase 15:00–17:00 a 19:00–21:00.

17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. Setkání se uskuteční na téma Sláva
i prokletí konzumu. Výtvarné projevy pop-artu a hnutí Arte Povera. Cena každé lekce
je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

20/12 pátek

9:30–11:30 / Staré náměstí Česká Třebová
Rozdávání Betlémského světla symbolizujícího pohodu, klid, mír a víru, budou skauti opět
po roce rozdávat na Starém náměstí. Rádi
Vás uvidíme u vánočního stromu s lucernou
na betlémské světlo. Pořadatel Junák – český
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
„PŮLNOČNÍ“ NEJEN PRO RODINY S DĚTMI

16:00 / kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Zazpíváme si koledy a zahrajeme na „slavíky“. Poslechneme si příběh o narození Ježíška. Uvidíme betlém a možná i živého Ježíška.
Popřejeme si klidné Vánoce u prskavek. Odneseme si Betlémské světlo až k sobě domů.
Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství
Česká Třebová.
PŮLNOČNÍ MŠE

24:00 / kostel sv. Jakuba Česká Třebová
27/12 pátek

ZPÍVÁNÍ KOLED

17:00 / Kaple sv. Barbory na Lhotce
Přijdte se podívat, poslechnout si či zazpívat
koledy a zažít sváteční atmosféru. Těšíme se
na Vás. Pořádají věřící ze Lhotky.
28/12 sobota

MIAGRA
/ ALTERNATIVE-GRUNGE / ÚSTÍ NAD ORLICÍ
13
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CORPULENT PROVOCATEUR
/ ROCK-GRUNGE-FUNKY / PARDUBICE

20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.
29/12 neděle

NECHME ODPLAVAT ROK 2019

14:00 / park Javorka
Přijďte nás podpořit a zjistit, že otužování je opravdu pro každého a může při tom
být i legrace. Křest nováčků spolku v tůňce
po pramenem v Javorce. Pořádají Otužilci
Česká Třebová. Malé občerstvení zajištěno.
31/12 úterý

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

18:00 / Staré náměstí
1/1/2020 středa

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA KOZLOVSKÝ KOPEC

KČT Česká Třebová vás zve na 17. Novoroční
výstup na Kozlovský kopec. Součástí výstupu je i celostátní dobročinná akce „Novoroční čtyřlístek“, kdy zakoupením čtyřlístku
pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět
na budování stezek pro vozíčkáře. Projděte
se na Nový rok přírodou za námi odkudkoliv do Chaty Maxe Švabinského, čekat tam
na vás bude od 11 hodin naše členka Eliška
Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY

Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, během svátků otevřeno takto:
24. prosince: od 8 do 11 hodin
25. prosince: od 13 do 18 hodin
26. prosince: od 13 do 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno
2/12/2019–5/1/2020

TŘPYTIVÉ SVÁTKY

Městské muzeum
Vernisáž tradiční vánoční výstavy proběhne o první adventní neděli 1. prosince 2019
od 17 hodin. Hudbou doprovodí Mgr. Milada
Hamplová a Barbora Svítilová ze ZUŠ Česká
Třebová. Návštěvníci se mohou těšit na betlémy, vánoční ozdoby a dekorace ze sbírek
českotřebovského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi i od soukromých vlastníků.
Výstava potrvá do neděle 5. ledna 2020.

9:00–11:30 / Rosa rodinné centrum
Přijďte si vyrobit jmenovky na dárky i vánoční prostírání, vstup pobytné + příspěvek
na materiál.
16–19/12

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
LUCERNIČEK PRO DĚTI

Rybářská líheň v Javorce
19. 12. 13:00–17:00
20. 12. 9:00–17:00
21. 12. 9:00–17:00
22. 12. 9:00–17:00
23. 12. 9:00–17:00
V nabídce kapr, amur, pstruh a lín.
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4–29/12

DVA POHLEDY NA JEDEN SVĚT II

Výstavní síň Česká Třebová
Míla Gloserová a Zdeňka Kudrnová. Dvojice výtvarnic nabídne ukázku své ilustrační
a grafické tvorby, která svou jemností i křehkostí souzní s poezií vánočního času. Vernisáž 3. prosince v 17:00 hodin. Otevřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné
dobrovolné.
30/9–31/12

KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ

Městská knihovna
Obrazy a obrázky knihovnice Jany Koďouskové, Anety Pirklové, Hany Sychrové a Adély
Kusé, fotografie Kamily Šefcové.

LAST CHRISTMAS (VB/USA) 2D

ADVENTNÍ VÝROBA JMENOVEK
NA DÁRKY, VÁNOČNÍ PROSTÍRÁNÍ

19–23/12

Malý sál kulturního centra
Vernisáž se uskuteční 3. prosince v 15:00 hodin. Otevřeno denně od 8:00 hodin do 16:00
hodin. O víkendu otevřeno od 9:00 hodin
do 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

2/12 pondělí

4–6/12

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ
ZŠ, MŠ A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ

KINO SVĚT

VÍCEDENNÍ AKCE

Městská knihovna – Teenspace
Děti, přijďte si vytvořit lucerničku na oddělení Teenspace, kdykoliv od pondělí
16. 12. do čtvrtka 19. 12. (včetně). V čase
od 12:30 do 18 hod. Materiál zajištěn. Společně si budeme povídat a naladíme se na vánoční svátky. Těší se na vás knihovnice Adéla
a Radka.

4–8/12

9/11–1/12

15 HLAV V RÁMU

Výstavní síň Česká Třebová
Je to již několik roků, kdy se skupina fotografů z různých koutů republiky nepravidelně
schází v České Třebové, aby si navzájem ukazovali své fotografie.
Čas nazrál a hlavní organizátor setkávání Radovan Guziur přišel s návrhem, aby se skupina představila i třebovské veřejnosti. Tak
vznikla myšlenka společné výstavy, která je
připravena k prezentaci v místní výstavní síni
kulturního centra.
Otevřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00
hodin. Vstupné dobrovolné.

19:00
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší
zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka
sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí
všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou,
nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě
s vánočními potřebami. To se pozná tak, že
chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit George Michaela „Last
Christmas“. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by
řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale
Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle
na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká
Toma (Henry Golding), trochu záhadného
mladíka, který se jí čím dál víc začne plést
do cesty a do života. Režie: P. Feig. Mládeži
přístupno od 12 let, romantická komedie, titulky. Vstupné: 130 Kč.
7/12 sobota

ŠPINDL 2 (ČR) 2D

17:00
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně
našla recept i na šťastný vztah. Renata je
manželka známého spisovatele, ve svých
kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu
k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě
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jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté
kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem
– muzikantem... A chlapi z horské služby
jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by
se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu? Hrají: R. Fiala,
K. K. Hrachovcová, A. Čtvrtníčková, F. Blažek...
Režie: R. Balaš. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie, 107 min. Vstupné: 130 Kč.
8/12 neděle

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (USA) 3D

17:00
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku
Ledové království II musí doufat, že je mocná
dostatečně. Režie: J. Lee, Ch. Buck. Mládeži přístupno, animovaný, muzikál, rodinný,
český dabing, 139 min. Vstupné: 150 Kč, děti
do 15 let 130 Kč.

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
čertího brka na pobočku Pervidle trochu
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší
úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první
zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí,
kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří
uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal
srdce krásné Markétky. Mládeži přístupno,
pohádka, 99 min. Vstup zdarma.

11/12 středa

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ (DÁNSKO) 2D

19:00
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu
valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor,
Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik
svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí ta
úplně poslední bitva s odvěkým nepřítelem,
s divokými obry. Svou roli v jejich boji sehrají
i dvě děti, které si ze světa lidí přivedl Thor
jako své sluhy. Po pestrobarevném zpracování od Marvelu přinášejí pohled na severské
báje samotní seveřané, v opravdovějším,
drsnějším a temnějším stylu Vikingů. Režie:
F. Ahmad. Mládeži přístupno od 12 let, dobrodružný, fantasy, titulky, 105 min. Vstupné:
120 Kč.
14/12 sobota

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR) 2D

17:00
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří
šroubováku a legraci, až se hřebíky budou
prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!
Režie: M. Beneš. Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, 60 min. Vstupné: 120 Kč.
15/12 neděle

ČERTÍ BRKO (ČR) 2D

16:00
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-

21/12 sobota

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
(USA) 3D

17:00
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu
do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy
a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Hrají: D. Ridley, J. Boyega, K. M. Suotamo... Mládeži přístupno, akční, sci-fi, český
dabing, 155 min. Vstupné: 150 Kč.
22/12 neděle

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
(NORSKO/KANADA) 2D

17:00
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích
království trollů. Nikdo z nich nežere děti,
ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí
si v přítmí a stínu užívají spokojeného života
a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo
má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy,
někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně vyspí,
někdo už začíná věkem kamenět. Kryjí se
před sluncem a dobře se baví. Režie: K. Munroe, K. Kamp. Mládeži přístupno, animovaný,
dobrodružný, komedie, 90 min. Vstupné:
120 Kč.
25/12 středa

BIO SENIOR

PŘES PRSTY (ČR) 2D

18/12 středa

BIO SENIOR

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR,SR) 2D

17:00
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák)
získá díky svým šlechtickým předkům dávné
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová)
na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté
jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký
život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní zástupce Benda
(Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje,
že se zámek nachází ve stavu pozvolného
rozkladu, stranou veškerého společenského
dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát),
bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel
Liška). Režie: J. Vejdělek. Mládeži přístupno,
komedie, 110 min. Vstupné: 60 Kč.

17:00
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce
co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná
a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se
jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer). Režie: P. Kolečko.
Mládeži přístupno od 12 let, komedie, sportovní, 101 min. Vstupné: 60 Kč.
26/12 čtvrtek

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (USA) 3D

17:00
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět
do hry, aby našli Spencera, který záhadně
zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou
to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří
plné nových nebezpečných nástrah. Hrají:
D. Johnson, K. Gillan, J. Black... Režie: J. Kasdan. Mládeži přístupno, akční, dobrodružný,
komedie, český dabing. Vstupné: 140 Kč.
15
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
DEN SENIORŮ
Společně s uživateli Domova jsme 1. 10. oslavili Mezinárodní den seniorů ve společnosti
cvičených pejsků. Paní Kalinová, Strániková a Zárubová předvedly, co jejich pejsci dovedou,
povely „sedni“, „lehni“, „aport“ byly samozřejmostí. Mohli jsme vidět, jak pejsek následuje svoji majitelku, proplétá se jí poslušně při chůzi mezi nohama, zaštěká na povel, plazí se. Kdo
chtěl, mohl si pejska pohladit a pomazlit se. Potom následovalo hudební a taneční vystoupení mladé zpěvačky Rozárky Nagyové. V závěru akce dostali senioři malý dárek, který pomohly
vyrobit děti z mateřských škol v České Třebové. Dostalo se nejen na všechny přítomné, ale
i na seniory na pokojích, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli akce zúčastnit.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Za okny převzal vládu podzim již v půli září, ale v Domově pro seniory se konalo rozloučení
s létem až první pátek v říjnu, dne 4. 10. I přes nepřízeň počasí, kvůli které se akce musela přesunout do jídelny, namísto plánovaného posezení na zahradě Domova, se odpoledne velmi
vydařilo. K svačině připravila kuchyň opékané buřty a k poslechu hrála seniorům hudební
skupina 375 m n. m. Zazněly písně Petra Nováka, Olympicu, Waldemara Matušky. V písních
Být stále mlád a Trezor uctili mladí hudebníci památku Karla Gotta.
Děkuji panu Janu Růžičkovi, Tomáši Kupkovi, slečnám Natálii Burešové, Natálii Šumberové
a předsedkyni spolku Za jeden provaz Anně Borkové za spolupráci na uspořádání této akce
a doufám ve spolupráci na podobných projektech i v budoucnu.

28/12 sobota

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (SLOVENSKO) 2D

17:00
Láska má mnoho podob a nakonec si najde
každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná
těsně před Vánocemi a končí na Nový rok.
Film se odehrává v pohádkově zasněžených
Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude
někdo z nich čelit především trapasům, jiný
zas životním výzvám nebo změnám, někdo
bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké
překvapení. Hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová,
J. Prachař, J. Bartoška... Režie: J. Kroner. Mládeži přístupno, romantický, komedie, 95 min.
Vstupné: 130 Kč.
30/12 pondělí

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V týdnu od 7. 10. do 11. 10. probíhal v Domově pro seniory týden sociálních služeb. Tento týden byly pro seniory v Domově i pro širokou veřejnost připraveny různé akce. Dne
8. 10. Miniolympiáda, následující den 9. 10. přednáška o Domácí hospicové péči (Domácí
hospic ALFA-OMEGA), Den otevřených dveří 10. 10. a zakončením celého týdne soc. služeb
byla Tvořivá dílna – Vítání podzimu s malováním šátků. O těchto akcích jsme podrobněji informovali již v minulém čísle Českotřebovských novin.

PODZIMNÍ DOTEKY
Ve čtvrtek dne 31. 10. se uživatelé Domova ve společnosti aktivizačních pracovnic vypravili na kulturní akci pořádanou Taneční školou Šárky Prossové – Podzimní doteky. Uživatelky
měly v sále Kulturního centra zarezervovaná místa v předních řadách, zejména kvůli zajištění
bezbariérového přístupu. Zároveň tato místa zaručovala výborný výhled na tanečníky a tanečnice. Uživatelky obdivovaly pružnost mladých umělců se slovy: „To my bychom jako děti
nedokázaly.“

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM ZA JEJICH CELOROČNÍ PRÁCI
Letos bych na tomto místě opět ráda poděkovala dobrovolníkům – panu Skalickému a Zoubkovi, kteří si každý měsíc najdou čas na seniory v Domově a pořádají pro ně hudební odpoledne plné oblíbených písniček. Hudební vystoupení pánů Skalického (kytara, zpěv) a Zoubka
(harmonika) mívají nejvyšší účast a patří k tradičním, pravidelným akcím. Jsou neodmyslitelnou součástí kulturních akcí, senioři se těší, že si s nimi mohou opět společně zazpívat. Pánové děkujeme a doufáme, že Vám nadšení a životní elán vydrží ještě dlouhá léta.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

AMUNDSEN (NORSKO/ŠVÉDSKO) 2D

19:00
Aby byl první, obětoval cokoliv. Výpravný
filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval
prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako
první dosáhl se svými expedicemi obou pólů
zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald
Amundsen? Celovečerní snímek Amundsen
ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost
legendárního objevitele, včetně řady méně
známých skutečností, jako byl jeho vztah
s bratrem nebo milostné aféry. Hrají: P. Sverre Hagen, K. Waterston... Režie: E. Sandberg.
Mládeži přístupno od 12 let, drama, dobrodružný, životopisný, titulky, 95 min. Vstupné:
120 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – PROSINEC
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
30. 11.–1. 12. 209 MUDr. Formánek Martin, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 731 784 643
7.–8. 12. 2019 MDDr. Drdová Anna, Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, tel. 465 530 247
14.–15. 12. 2019 MUDr. Dostál Valent, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 877
21.–22. 12. 2019 MDDr. Duchečková Eva, Litomyšlská 590, Česká Třebová, tel. 606 704 599
23. 12. 2019 MUDr. Horáková Hana, Česká Třebová, Sadová 1140, tel. 465 531 554
24. 12. 2019 MDDr. Hájek Jiří, Vysoké Mýto, Čelakovského 112, tel. 465 420 400
25. 12. 2019 MUDr. Krejčík Michal, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, tel. 465 544 192
26. 12. 2019 MUDr. Hejnová Pavlína, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 523 310
27. 12. 2019 MUDr. Hendrych Zdeněk, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 970
28.–29. 12. 2019 MUDr. Hendrychová Miroslava, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 960
30. 12. 2019 MUDr. Dostálová Jarmila, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 949
31. 12. 2019 MUDr. Janků Vlastimil, Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377, tel. 465 526 251
1. 1. 2020 MDDr. Tomeš Marek, Vysoké Mýto, Javornického 198, tel. 465 485 155
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ČESKÁ TŘEBOVÁ OD LEDNA NABÍDNE ODLEHČOVACÍ SLUŽBU
Sociální služby Česká Třebová rozšíří od příštího roku nabídku svých služeb. V Domově pro
seniory v Bezděkově budou od roku 2020 vyčleněna čtyři lůžka pouze pro odlehčovací pobytovou službu, která lidem pečujícím doma o osobu blízkou umožní oddech na několik dnů či
týdnů, maximálně však po dobu 3 měsíců.
Smyslem je umožnit pečujícím osobám odpočinek, dovolenou či vyřízení důležitých záležitostí, zatímco o osoby vyžadující pravidelnou pomoc při zajištění základních životních potřeb
bude postaráno.
Přihlašování bude možné přes formulář dostupný na webových stránkách, případně osobně
u sociální pracovnice. Služba bude zpoplatněna dle ceníku Domova pro seniory a bude ji
zajišťovat současný personál. Odlehčovací služba je v okolních městech běžně poskytována
a je o ni zájem.
Sociální služby Česká Třebová připravují vlastní webové stránky, kde budou dostupné pored
drobnosti. Bližší informace budou zveřejněny také v dalším vydání novin.		
foto: Michal Horák

JABKANCOVÁ POUŤ
59. ročník Jabkancové pouti se konal v sobotu 16. 11. 2019. Nechyběl prodej jabkanců a odpolední kulturní program.

VÝZVA PRO PŘÍSPĚVKY
DO ROČENKY ČESKOTŘEBOVSKO
Ročenka jako každý rok opět vychází. V chystaném vydání pro rok 2020 je již dvaadvacátá. Cílem této jako každé ročenky je, aby
přinesla co nejúplnější informace bez omylů
a chyb (kterých se vždy pár objeví, informací
je více než deset tisíc). Ročenka by měla přinést i nové informace... Proto opět rád přijmu
každý nový námět, nápad, jak ročenku oživit.
Jako každý rok prosím hlavně o tyto informace...
• Pracovníci ve zdravotnictví, lékaři
Prosím pracovníky ve zdravotnictví o zaslání základních informací (jméno, obor, adresa, telefon, ordinační hodiny) nebo alespoň
e-mailovou adresu, kam bych mohl zaslat
loňské informace pro případnou opravu...
Zdravotnictví je jedna z nejdůležitějších
a nejvyužívanějších rubrik a je nutné, aby
informace v ní byly přesné, aktuální a lehce
dostupné...
• Občanská sdružení, sportovní oddíly,
kulturní spolky, hudební skupiny a další
i nezávislá sdružení (např. trampské osady, 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 informace, protože
bychom je rádi uvedli od co nejvíce sdružení.
Pokud budete chtít větší rozsah, prosím, zavolejte, abychom se domluvili...
• Prezentace firem a seznam firem
Firmy, které zaujala možnost inzerce v Ročence Českotřebovsko, napište na níže uvedený
e-mail nebo telefonujte. Obratem se ozveme
a domluvíme podrobnosti... Prosím všechny
podnikatele, firmy a živnostníky, kterým se
některý údaj v seznamu změnil o nové informace, opravy nebo doplnění v seznamu
firem! Bez vašich informací zůstanou v seznamu chyby!!!
Všechny informace zasílejte do 18. prosince
2019 na e-mail karel.0202@seznam.cz nebo
volejte na mobil 604 785 560 (po dohodě lze
termín prodloužit). Koncem roku bude otevřen
nový portál www.rocenkaceskotrebovsko.cz,
kde bude možné najít všechny informace
i případné opravy. Děkuji za pomoc zasláním
materiálů, informací a námětů.
Karel Kubišta

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.cz

neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství

Klácelova 1, Česká Třebová

www.farnostct.cz

neděle 9:30

Církev československá husitská

Mlýnská 900, Česká Třebová

–

neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická

Riegrova 283, Česká Třebová

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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INZERCE

SLUŽBY AUDIOHELPU

ŠTĚDRÉ VÁNOCE S KABELOVOU TELEVIZÍ

INTERNET I TELEVIZE

3 MĚSÍCE

ZDARMA

a ani pak Vám to nedáme „za plnou“
platí pro nově objednané služby

…s námi přechod na DVB-T2 řešit nemusíte…
pro více informací nás kontaktujte na:

tel.: 848 800 858 e-mail:info@ktcz.eu www.ktcz.eu
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Nádražní 115, Česká Třebová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její
výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Královéhradecké diecéze je stanoven na 4.–12. ledna.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců
do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk – koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se
na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka
Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem
vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát máme možnost
přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ — Robert Walser
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě.
Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci
tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392 Kč.
65 % výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména
v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je
posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině,
sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK
(15 %), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10 %), na režii Tříkrálové sbírky (5 %) a projekty Charity ČR (5 %).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity
naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality,
který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové
sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz
Markéta Drmotová, tel. 734 769 713
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Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. V rámci terénních služeb
jezdíme za klienty i do České Třebové. 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.
ÚTERÝ: 10. 12. 2019
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00
v bufetu
Více informací o Audiohelpu z.s.
na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ A SENIORY
PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Poskytuje tyto služby:
• Osobní asistence
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.
• Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
• Odborné sociální poradenství
Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým.
• Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti
Nabízíme k zapůjčení rehabilitační a kompenzační pomůcky pro děti.
Přejeme krásné vánoční svátky.
Obrátit se na nás můžete každý všední den
v době mezi 8–16 hodinou:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

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

ORGANIZACE / PROSINEC 2019

SONS ČR Z.S. INFORMUJE A DĚKUJE
Organizace je zaměřena na poskytování služeb zrakově handicapovaným občanům. Odborné sociální poradenství probíhá formou individuálního setkání s klientem nebo aktivitami,
které mají možnost navštívit nejen zrakově postižení, ale i široká veřejnost, např. Dny otevřených dveří spojené s výstavou kompenzačních pomůcek a veletrhy poskytovatelů sociálních
služeb.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením mají charakter
kolektivního setkávání, např. klubová činnost, besedy, přednášky a zájezdy. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání, kulturu a sport. Bez finanční podpory bychom nemohli tyto služby
poskytovat.
Vážení čtenáři, dovolte mi poděkovat touto cestou: Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS a OSP“.
V roce 2019, byl projekt podpořen takto:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč. Odborné
sociální poradenství částkou 35 000 Kč. Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro cílovou skupinu Ústecko-Orlicka a Svitavska. Dále děkujeme městům a obcím, Česká
Třebová za 20 000 Kč na provozní náklady. Poskytování služby OSP, včetně výstav kompenzačních pomůcek. Bystré za 1 000 Kč, Letohrad za 3 000 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 za 1 000 Kč, Trpík za1 000 Kč, Němčice za 2 000 Kč,
Semanín za 2 000 Kč a Opatovec za 1 000 Kč.
Všem sponzorům děkujeme a věříme, že nám zůstanou nakloněni i v příštím roce.
Informace a poděkování za příspěvek na sbírku Bílá pastelka, která se konala
16. října 2019.
Bohužel, do dnešního dne jsme neobdrželi výsledky letošní sbírky. Letos nám skutečně počasí nepřálo v ulicích, pastelky nabízeli a prodávali studenti Gymnázia Česká Třebová. Do sbírky
se zapojili ve škole i žáci ZŠ Habrmanova – Červenka. Po obdržení výsledků Vás i zúčastněné
školy budeme informovat.
Tímto děkujeme za finanční příspěvek zakoupením bílé pastelky a poděkování patří také
všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zúčastnili sbírky.
Vážení přátelé, závěrem mi dovolte popřát Vám mnoho úspěchů v roce 2020.
Ivo Psota, předseda OO SONS ČR z.s.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
MIKULÁŠ
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Čerte, čerte, počkej až…, na děti
se těší Mikuláš. Akce se koná ve čtvrtek
5. 12. 2019 od 15:00 do 17:00 hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je
„u hříbku“. Vstupné 15 Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30 Kč – děti od 3 let. Balíčky,
které chcete předat dětem, je nutno označit
jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.

PŘIPRAVUJEME:
Dětský karneval – 25. 1. 2020 v restauraci
Na Horách
Pololetní prázdniny – 31. 1. 2020
Herní víkend

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na tomto místě poděkovala
za podporu a spolupráci firmě MIKA a.s.,
za sponzorský dar v podobě hygienických
potřeb a úklidových prostředků pro potřeby
Rodinného centra na celý rok. Další firma,
která se letos rozhodla naši činnost štědře
podpořit, je firma METRANS a.s. Nejdéle spolupracující firmou je Geodézie Česká Třebová
s.r.o., která nás podporuje při pořádání a realizaci zajímavých, nejen vzdělávacích přednášek. Jednou z nich bude také 18. ledna 2020
přednáška s MUDr. Tomášem Lebenhartem
na téma Přímé spojení.
Každá podpora je pro nás významná a velmi
si jí vážíme.
Za celý tým RC Rosa
Šárka Březinová, předsedkyně

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019
Po
Út
St

PROGRAM PROSINEC
4–6/12 9:00–11:30 ADVENTNÍ výroba JMENOVEK NA DÁRKY, VÁNOČNÍHO PROSTÍRÁNÍ
Přijďte si vyrobit jmenovky na dárky i vánoční prostírání, vstup pobytné + příspěvek
na materiál.
17/12 9:00–12:00 PŘIJĎTE POBEJT předvánoční posezení. S sebou: cukroví, dobrou
náladu.

Čt
Pá

8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00
8:30–12:00
14:00–17:00
17:30–18:30

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců + laktační
poradna
KERAMIKA každý lichý týden, přihlášení předem nutné
KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
Klub pro těhotné ženy,
Kurz předporodní přípravy s PA jinak
ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL
Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

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

So / Ne

VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ!
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová
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PROJEKTOVÝ DEN S EKOCENTREM
PASÍČKA V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 12. listopadu 2019 přijela mezi děti Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka s programem pro mateřské školy. Celý projekt byl
financován z Šablon II a nabídl dětem zajímavé a poučné vyprávění o životě ptáčků, kteří
žijí v našem regionu.
Příjemná lektorka paní Paťavová ze záchranné stanice seznámila děti s tím, jak se správně
starat o ptáčky v zimním období, jaké krmení
je pro ně vhodné, jaký je rozdíl mezi krmítkem a budkou. Děti se naučily rozeznávat
ptáčky podle obrázků, dozvěděly se, že sýkorek je více druhů a velmi se jim líbila sýkorka
parukářka. Nakonec si všechny zahrály „Ptačí
pexeso“ a dokázaly samy podle obrázků pojmenovat jednotlivé druhy ptáčků.
Děkujeme Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka za budku pro ptáčky, omalovánky, samolepky a kalendář. Budeme se těšit na další
spolupráci.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

PODZIMNÍ AKCE
PRO RODIČE A DĚTI V MŠ VINOHRADY
Během podzimních měsíců jsme v naší MŠ
uspořádali dvě akce pro děti a jejich rodiče.
V říjnu jsme po roce zopakovali zábavné odpoledne s pokusy, kde děti s rodiči putovali
po celé školce a podíleli se na vědeckých pokusech. Ve třídě Berušek všichni obdivovali
kouzlo vtažené kapaliny do sklenice pomocí
hořící svíčky. V dalším pokusu ve stejné třídě
děti nechaly na hladině rozkvést papírové
lekníny. Ve třídě Sluníček děti žasly nad duhovým talířem, kde se barvičky samy míchaly
pomocí kapky saponátu a ochutnávaly léčivý
čaj, který změnil barvu z modré na růžovou.
Ve třídě Žabiček na účastníky akce čekala
magnetická dráha a kouzlilo se s temperovými barvami a ve třídě Motýlků soptila sopka
a balonky navlečené na lahev se samy nafukovaly. Jako nejzajímavější a nejpůsobivější
byl vyhodnocený pokus se svíčkou, která
vtáhla kapalinu do sklenice.
V listopadu proběhlo oblíbené tradiční uspávání broučků spojené s lampionovým průvodem. Děti tentokrát pomáhaly Večerníčkovi
svolat a roztřídit všechna hmyzí stvoření, zazpívat a zatancovat si na dobrou noc a nakonec svými lampiony a lucerničkami posvítit
na cestu do zimních postýlek i těm posledním ještě neuloženým broučkům. K vydaření
akce přispěla velkou částí nová zvuková aparatura, jejíž zapojení mělo premiéru. Největší
poděkování ale patří rodičům, kteří přivedli
své děti do školky i po zavírací době a nezapomněli je vybavit krásnými lampiony.

72 HODIN – SPOLEČNĚ PEČUJEME O PŘÍRODU
72 hodin je dobrovolnickou akcí, již v České republice pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Do akce jsme se zapojili s projektem Tradiční kultury – ovocný sad ZŠ Na rovině Česká Třebová. Naším záměrem bylo vysázet ovocný sad v lokalitě města Česká Třebová. Na základě
tohoto cíle jsme zahájili jednání na odboru životního prostředí MěÚ a nakonec jsme dostali povolení k výsadbě na okraji města Česká Třebová nad vesnicí Svinná, kde jsme se sešli
20. 10. v dopoledních hodinách v počtu 35 dobrovolníků (žáci, jejich rodiče a příbuzní). Společně byly zasazeny 3 hrušně, 3 jabloně, 3 třešně. Tato aktivita je v souvislosti s projektovou
výukou letošního školního roku, který nese název „SVĚT V NAŠICH RUKOU“. Tento projekt je
nástavbou pro globální témata s možností dětí se podílet na vytváření zdravého a smysluplného prostředí kolem nás a sociálně enviromentálně odpovědného chování. Pevně věříme,
že tento projekt brzy ponese své první ovoce a poslouží nejen nám k dalšímu užitku.
Tým pedagogů ZŠ Na rovině

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ NA ROVINĚ
Chcete nás navštívit, ale stále váháte? Nevíte, jestli se můžete přijít podívat do výuky? Zajímá
vás, jak probíhají hodiny českého jazyka a matematiky? NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE! Stačí poslat
přihlášku na e-mail barbora.hegerova@zsnarovine.eu – počet míst je omezen. Těšíme se
na vás 12. prosince od 8 hodin!

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ NA „ČERVENCE“
Jeden svět na školách, projekt společnosti
Člověk v tísni, organizuje v rámci svých rozsáhlých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.
I když má česká společnost za sebou desítky let života v diktaturách, navzdory této
zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá
a že je ji třeba chránit. Právě proto, aby si to
uvědomovala generace mladých lidí, kteří
se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví. Tento projekt
již 15 let žákům základních a středních škol
zprostředkovává nedávnou minulost, dobu,
kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy.
V letošním roce je vše o to důležitější, protože si připomínáme a zároveň i slavíme 30 let
od pádu železné opony a zároveň 30. výročí
sametové revoluce u nás.
Naše 9. ročníky zhlédly 7. listopadu 2019
v rámci tohoto projektu dokument s názvem
1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu.
Tento zajímavý snímek Karla Strachoty seznámil žáky s fenoménem emigrace. Díky
kombinaci dopisů, archivních záběrů a dobových fotografií studenta Petra Kořínka,
umocněných kresbami, animacemi, a především výraznou hudební složkou, umožnil
mladým divákům, a nejen jim, vžít se do po-

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

ZEN HARMONY
Pozvánky na akce, příspěvky a fotografie
do dalšího čísla Českotřebovských novin
posílejte na redakce@ceska-trebova.cz.
Uzávěrka je už 13. prosince!
20

Jsme skupinka devíti studentů z VOŠ a SŠT
Česká Třebová a založili jsme si studentskou
firmu s názvem Zen Harmony v rámci programu JA Czech. Naším výrobkem jsou japonské
zahrádky, které slouží k uvolnění se a zbavení
Jakub Kolář
se stresu.		

citů lidí, kteří žili v tehdejším nesvobodném
režimu. Dále se dozvěděli více o pozvolném
rozpadu sovětského bloku, pádu Berlínské
zdi i studentských demonstracích, které vyústily v sametovou revoluci.
Hostem na letošní projekci a následné besedě byli manželé Jiřina a Stanislav Štechovi,
kteří oba zažili popisovanou dobu v našem
městě a podělili se s námi o své vzpomínky,
názory a pohledy na tehdejší režim.
Všem žákům se tato projekce líbila, otázky
na pamětníky byly zodpovězeny, vytyčený
cíl splněn, a proto se tohoto projektu rádi zúčastníme i příští rok.
Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice
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JEDNÍM Z EVROPSKÝCH ŠAMPIONŮ PRO VÝCHOVU K PODNIKÁNÍ
SE STALA VOŠ A STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ!
Ve středu 16. října se v Helsinkách uskutečnilo předávání cen The Entrepeneurial School Awards v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Tento 5. ročník přinesl výběr až 34 inovativních akademických i odborných škol z 22 evropských zemí. Tyto instituce získaly ocenění
pro špičkovou vizi a vynikající realizaci vzdělávacích programů pro podnikání. Ocenění TES Awards je každoročně předáváno pod hlavičkou
neziskové organizace JA Europe.
Na předávání cen TES Awards v Helsinkách se setkalo až 62 ředitelů škol a učitelů, kteří získali ocenění. „Osobně jsem velice hrdý, že nominaci
a ocenění za rozvoj podnikatelských dovedností získala právě kolegyně učitelka z naší školy. Vím, že do své práce dává skutečně maximum a dokáže
tak motivovat řadu studentů k novým výzvám. JA EUROPE TES AWARDS je milým poděkováním za dosavadní práci Jarky i několika týmů našich
studentů,” komentuje úspěch Jan Kovář, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Pan ředitel si je velmi vědom
skvělé péče o studenty paní učitelkou Jaroslavou Knířovou, která se taktéž účastnila předávání cen. „Takovéto ocenění nepřichází každý den
a já ho zažívám poprvé. Jsem šťastná a velmi si ho cením. Zároveň jsem vděčná za to, že jsem mohla poznat ostatní oceněné z celé Evropy. Všichni
jsou to skvělí lidé a zapálení pro věc. Vzájemná výměna zkušeností je k pro mě k nezaplacení,” sděluje s nadšením učitelka z oceněné školy paní
Jaroslava Knířová.
Expanze podnikatelského vzdělávání v celé Evropě je do značné míry způsobena iniciativou ředitelů a učitelů, kteří využívají každé příležitosti,
aby pomohli připravit své studenty na budoucnost práce.
„Studenti, kteří se účastní těchto vzdělávacích programů, rozvíjejí svou kreativitu, zvyšují si sebevědomí a rozvíjejí svou vynalézavost. Jejich výsledky
a hodnocení se v jiných předmětech zlepšují. Účast přináší výhody i školám: studie ukazují, že udržení učitelů v těchto školách je vysoké, až 90%!
Pořádáním této každoroční slavnostní příležitosti chceme ocenit jejich vynikající práci a poděkovat jim za jejich vizi a obětavost. Školy budoucnosti
budou určitě vypadat jako tyto školy, oceněné cenou TES Awards,” řekla Caroline Jenner, ředitelka JA Europe. Právě jednotlivé školy byly na národní úrovni hodnoceny speciálními komisemi složenými ze zástupců národních kanceláří JA a školských úřadů. Ve svých zemích se umístily
jako nejlepší podle klíčových ukazatelů podporujících udržitelnost podnikatelského vzdělávání: kvality školní strategie, využití vhodných
zdrojů, relevantního vzdělávání učitelů, zapojení místních a podnikatelských komunit a rozsahu sítě nejlepších praktických postupů školy.
The Entrepreneurial School Awards 2019 – oceněné školy
1. AUSTRIA – BG/BRG Stainach
2. AUSTRIA – Handelsakademie Hallein
3. BELGIUM – Immaculata MariaInstituut Roosdaal
4. BELGIUM – Stedelijk Lyceum Waterbaan
5. BULGARIA – Mathematical High School “Baba Tonka”
6. BULGARIA – Professional Technical High School “N. Y. Vaptsarov”
7. CZECH REPUBLIC – Vyšší odborná škola a Střední škola technická
8. ESTONIA – Tabasalu Ühisgümnaasium
9. FINLAND – Jyväskylä Educational Consortium Gradia
10. FINLAND – Ylöjärvi Upper Secondary School
11. GEORGIA – Business Academy of Georgia-SBA
12. GEORGIA – LLC Free School
13. GERMANY – Illertal-Gymnasium Vöhringen
14. GREECE – Hellenic American Educational Foundation Psychico College
15. GREECE – 1st Vocational School of Aspropyrgos
16. IRELAND – Gort Community School
17. ITALY – I.S.I.S. A. Malignani
18. LATVIA – Iecava Secondary School
19. LITHUANIA – Alytus Putinai gynnasium
20. LITHUANIA – Visaginas Technology and Entrepreneur Training Centre
21. LUXEMBOURG – Lycée Technique Agricole Ettelbruck
22. LUXEMBOURG – Ecole de Commerce et de Gestion
23. NORWAY – Bleiker Upper Secondary School
24. NORWAY – Geilo Primary and Junior High School
25. ROMANIA – Colegiul Tehnic De Cai Ferate “Unirea”
26. ROMANIA – Colegiul Economic “Virgil Madgearu”
27. RUSSIA – Instrumentation and Information Technologies Vocational School
28. SLOVAKIA – Secondary School of Electrical Engineering Hálova
29. SPAIN – Colegio de Fomento Los Robles
30. SPAIN – IES Tetuan de las Victorias
31. SWEDEN – Lillerudsgymansiet
32. SWITZERLAND – Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
33. SWITZERLAND – Wirtschaftsgymnasium and Wirtschaftsmittelschule
34. UNITED KINGDOM – Dunoon Grammar School

Na fotce je zleva – CEO JA Europe Caroline Jenner, Jan Kovář (ředitel),
Jaroslava Knířová (učitelka), Joao Santos, Deputy Head of Unit in the
Directorate General for Employment, Social Affairs, and Inclusion,
European Commission

tz

NOVÁ DÍLNA PRO ZŠ NÁDRAŽNÍ
V rámci projektu se událo v místnosti mnoho stavebních úprav. Proběhlo položení nové podlahy, oprava omítek a instalace umyvadel s obklady. Učebna byla vybavena novým nábytek, ponky se svěráky, dílenským nářadím, šesti šicími stroji a stavebnicí Merkur. Nově je součástí
vybavení dílen také výpočetní technika. Jedná se o počítač s tiskárnou, dva řezací plotry a 3D tiskárnu. Celkové náklady na realizaci projektu
byly 1 600 901,77 Kč. Tato rekonstrukce byla podpořena z 15. výzvy MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
text a foto: Jiří Holý, mediální asistent města
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TECHNOHRÁTKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ OVLÁDLI ROBOTI A ZAUJAL TAKÉ TAJUPLNÝ TEREMIN
„Stávkový“ den 6. listopadu se TECHNOhrátek Pardubického kraje
netýkal. Naopak – ve Vyšší odborné škole a Střední škole technické
Česká Třebová nabídly 120 žákům z devíti základních škol atraktivní
a akční program, během něhož aktéři pronikali do základů velice žádaných oborů na pracovním trhu. V učebnách a dílnách se například
pájely led diody, roztloukaly nýty, vyráběla ptačí krmítka a především
se programovali a ovládali roboti, kteří se stali hlavní atrakcí akce.
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová nabízí unikátní skladbu učebních
a maturitních oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky, strojírenství, dopravy a výroby nábytku. Na základě úzké spolupráce s ní nabízejí významné firmy žákům stipendia až 3 500 korun
měsíčně, možnost odborné praxe a po absolvování školy i zaměstnání.
Hlavolamy, krmítko i pneumatický obvod
„Jsem ráda, že jste k nám přijely, i když je stávkový den. TECHNOhrátky jsou o hraní a zábavě a právě tímto způsobem zde získáte informace
o tom, jaké obory škola vyučuje a jakou perspektivu nabízí,“ vzkázala
dětem při tradičním slavnostním zahájení Magdalena Peterková, starostka České Třebové, která byla v minulosti sama dlouholetou členkou pedagogického sboru této školy.
Žáky čekala zajímavá náplň pracovních činností při seznámení s obory elektrikář, strojní mechanik, truhlář, provoz a ekonomika dopravy
či mechanik elektrotechnik. Všechna připravená stanoviště byla rozdělena na několik dílčích podpracovišť, takže každá skupina žáků se
na nich ihned pustila do akce. V tzv. chytré logistice bylo jejich úkolem v co nejkratším čase a efektivně naskládat předměty do krabičky a vyplnit několik hlavolamů s dopravní tematikou. V pneumatice
museli správně zapojit pneumatický obvod, v truhlářské dílně si zase
zhotovili krmítko pro ptáky.

mem robotických vozítek. Velice pestré byly také aktivity v zámečnické
dílně, kde chlapci i dívky roztloukali nýty, svařovali plasty nebo stříhali
plech. V oboru elektrotechnika pájeli led diodu na plošný spoj a bez rozdílu všichni si „zahráli“ přibližováním prstů na netypický ruský hudební
nástroj zvaný teremin, původně vyprojektovaný jako poplašné zařízení,“
popsal část programu Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
Dopolední manuální činnosti tak dokonale představily zaměření školy, její zázemí i moderní vybavení. Příjemnou atmosféru těchto TECHNOhrátek doplňovali vstřícní „domácí“ učitelé a šikovní studenti, kteří
působili na jednotlivých stanovištích jako demonstrátoři.
Součástí akce byla rovněž prezentace jednoho ze strategických partnerů VOŠ a SŠ technické Česká Třebová – společnosti ČD Cargo.
Více informací o projektu TECHNOhrátky a další fotografie naleznete
na www.klickevzdelani.cz/technohratky.
tz

Co je to teremin?
„Obrovský zájem byl zejména o programování a ovládání robotů. Zde
jen málokterá skupina dodržela stanovený časový limit. O tom, zda zadání školáci zvládli dobře, se hned sami přesvědčili (ne)úspěšným slalo-

TECHNOhrátky v České Třebové

GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ NA OSLAVĚ 40 LET SPOLKU TEREZA
V rezidenci amerického velvyslance v Praze se 12. října 2019 konala oslava čtyřicátého výročí
spolku TEREZA, který se zabývá ochranou přírody a environmentální výchovou. Pozvání přijaly i Hana Grundová a Michaela Židková z Gymnázia Česká Třebová.
Proč oslava TEREZY v sídle amerického velvyslance? Proč Gymnázium Česká Třebová?
TEREZA je evropským koordinátorem mezinárodního vzdělávacího a výzkumného programu
GLOBE, který vznikl v USA. Americký velvyslanec Stephen B. King v úvodním projevu představil zajímavou historii budovy rezidence, kterou je krásná Petschkova vila. Ocenil dlouholetou
práci spolku TEREZA a zejména její environmentální projekty, které vedou k samostatnosti
žáků a k vytváření jejich zodpovědnosti za stav jejich okolí. Ocenil práci učitelů, protože sám
působil jako učitel.
Gymnázium Česká Třebová pracuje v programu GLOBE od roku 1997. V rámci projektu zkoumá stav ovzduší, stav řeky Třebovky a okolní vegetaci. V roce 2005 uspořádalo za podpory
kraje a města Česká Třebová mezinárodní GLOBE Games, kterých se zúčastnily týmy z 11 států. Byla to výzva pro ostatní evropské státy. Nikdo si ale na organizaci podobně náročné akce
netroufl.
Současný ředitel spolku TEREZA Petr Babouček ve svém projevu poděkoval za odvahu a vytrvalost v práci zakladatelům spolku. Organizace TEREZA vznikla v roce 1979, tedy v době
totality, jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Její členové se starali
o ochranu stepních porostů v okolí Prahy. Zřídili si zde TERÉnní ZÁkladnu. Tak vznikla TEREZA.
Ta později rozšířila svoji náplň o výukové programy o přírodě a po roce 1989 hledala inspiraci
i v zámoří v USA. V současné době vede TEREZA řadu programů. Je to nejenom program
GLOBE, ale i programy Ekoškola, Učíme se venku, Les ve škole, Jděte ven, CIVIS, Měním jídlo,
měním svět a Kolegiální spolupráce.
Gymnázium Česká Třebová nyní pracuje v programech GLOBE, Les ve škole a Kolegiální spolupráce.
Více o výročí spolku TEREZA a jeho vlivu na Gymnázium Česká Třebová najdete v odkazu
https://www.rodicevitani.cz/uceni-venku-2/tereza-vodi-uz-ctyricet-let-deti-do-prirodyzakladatelce-bylo-sestnact-vypravi-reditel-o-historii-i-dnesku/
Hana Grundová
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KOHOUTI JAKO NA HOUPAČCE
Čtyři zápasy, čtyři vítězství. Vydařený start týmu HC Kohouti Česká Třebová do nového ročníku krajské hokejové ligy. Vzápětí musel obhájce ostrovského titulu řešit nepříjemnou herní
krizi…
Českotřebovští hokejisté porazili v prvním utkání Lanškroun (7:2), také ve druhém domácím
duelu využili výhody domácího prostředí a vyhráli nad Chrudimí (9:5). Ve třetím kole bodovali
naplno v Chotěboři (5:3), poté doma zdolali moravskotřebovský Slovan (5:3). V dalších střetnutích Kohouti již stoprocentní nebyli. Prohráli v Hlinsku (2:4), doma se štěstím porazili Světlou nad Sázavou (3:2), vzápětí prohráli v Litomyšli (2:5) a v Chocni (4:7). Po dvou porážkách
uspěla Česká Třebová v Lanškrouně (8:2), vzápětí prohrála těsně v Chrudimi (1:2) a překvapivě
doma s Chotěboří (2:3). Velkou radost udělali Kohouti svým fanouškům v Moravské Třebové,
kde zvítězili vysoko 10:2.
V době uzávěrky tohoto čísla Českotřebovských novin měla krajská hokejová liga Pardubického kraje a Kraje Vysočina odehráno třináct kol. V čele vyrovnané tabulky byla Choceň
s 25 body, následovaly týmy České Třebové a Hlinska (21), Chrudimi (20) a Moravské Třebové
(19). Do konce listopadu zbývalo Kohoutům odehrát tři utkání. V prosinci čeká tým České
Třebové porce čtyř zápasů.

PROGRAM – PROSINEC:
neděle 1. 12.: Česká Třebová – Choceň (17:00)
neděle 8. 12.: Česká Třebová – Lanškroun (17:00)
středa 11. 12.: Česká Třebová – Chrudim (18:30)
neděle 15. 12.: Chotěboř – Česká Třebová (17:00)
První zápas roku 2020 odehrají Kohouti v neděli 5. ledna doma s Moravskou Třebovou (17:00).
HC Kohouti Česká Třebová

PŘEBOR ČR V JUDU ŽACTVA – MLADÁ BOLESLAV

MČR DOROSTU V JUDU – BRNO
Ve dnech 2. až 3. 11. 2019 se konalo Mistrovství České republiky v judu dorostu jednotlivců a družstev dorostenek.
V sobotu, kdy se utkalo o cenné kovy celkem
201 dorostenců a dorostenek z 65 oddílů celé
ČR, jsme nastoupili se 2 dorostenkami. Zkušenější Petra Vážková si dokráčela pro celkové 7. místo a na stejné pozici ve výsledkové
listině se objevila i Zora Zemánková, která si
navíc v neděli odvezla bronz ze soutěže družstev, kde startovala za Judo DDM Mělník.
JUDU ZDAR
Vlastimil Zemánek

O víkendu ve dnech 19. a 20. 10. 2019 se konal Přebor České republiky v judu mladšího a staršího žactva.
Do sobotní části, v níž se utkalo o cenné kovy celkem 408 mladších žáků a žákyň z celého
Česka, jsme vstoupili se dvěma svěřenci. Lukáš Krása skončil hned v prvním vyřazovacím kole.
Jediná žákyně v soutěži, Beáta Zemánková, jela do Boleslavi s vysněným cílem – medailí. První
dvě vyřazovací kola zvládla a těžké soupeřky dokázala porazit. Bohužel v semifinále udělala
chybu a musela tak jít do boje o bronz. Tam narazila na soupeřku z JK Pardubice a musela se
tak spokojit s 5. místem.
V neděli se o cenné kovy utkali starší žáci a žákyně a JUDO Česká Třebová mělo v ohni 2 želízka
– Alexandra Patakiho a Davida Martince, kteří se museli na přebor kvalifikovat z celostátního
Českého poháru. Saša bohužel doplatil na nemocnost v uplynulých týdnech a skončil, stejně
jako v sobotu Lukáš, v 1. kole. David 1. kolo zvládl, avšak ve 2. kole narazil na lepšího borce,
který ho „vytáhl“ do oprav a tam David ukončil svou letošní cestu za republikovou medailí.
Věříme, že v příštích letech se situace v dobré obrátí. JUDU ZDAR
Vlastimil Zemánek

VC BROUMOVA O POHÁR HEJTMANA
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
– 9 MEDAILÍ
Dne 2. 11. 2019 se dvanáct českotřebovských judistů vypravilo do města Broumov,
kde se zúčastnili mezinárodního turnaje
O Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje.
Celkem se na tatami v Broumově představilo 160 judistů z 20 oddílů nejen z České republiky, ale i několik oddílů z Polska. Judisté
z České Třebové předvedli velice kvalitní výkon, kdy z výše uvedených 20 oddílů jsme se
umístili na velice pěkném 5. místě.
Zlato vyhráli v hmotnostní kategorii do 55 kg
Tomáš Hájek a do 30 kg Jaroslav Šlesinger.
Druhá místa obsadili ve váze do 36 kg Veronika Lešingerová, do 55 kg Jakub Najman
a nad 55 kg Jakub Ježek.
Bronz získali ve vahách do 40 kg Kateřina
Šedová, do 30 kg Josef Jan Drašnar, do 34 kg
Marek Zářecký a do 40 kg Tereza Šmídová.
Ani přes zlepšené výsledky se nepodařilo
umístit se na stupních vítězů jak Michalovi
Daňkovi, který vybojoval 5. místo, tak Vojtovi Mančálovi, kterého je potřeba pochválit
za předvedené výkony na jeho prvních závodech. Nepopulární čtvrté místo obsadila
Andrea Kristenová, která v přímém souboji
o třetí místo prohrála s oddílovou kolegyní Kačkou Šedovou. Pokud u Andrey dojde
ke zlepšení tréninkového nasazení, mohla
by v dané váhové kategorii určitě pomýšlet
i na lepší umístění.
Za předvedené výkony je potřeba všechny
závodníky pochválit a poděkovat za příkladnou reprezentaci nejenom města Česká Třebová, ale i Pardubického kraje.
JUDU ZDAR
Rudolf Rybka
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NECHME ODPLAVAT ROK 2019
Otužilci Česká Třebová představí svou
činnost v neděli 29. prosince od 14 hodin
v tůňce u pramene v českotřebovském
parku Javorka. Proběhne křest nováčků
spolku. „Přijďte nás podpořit a zjistit, že otužování je opravdu pro každého a může při tom
být i legrace,“ zve spolek otužilců. Malé občerred
stvení zajištěno.			

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – PROSINEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 8:00 hod., pouze do 19. 12. 2019.
Pravidelná provozní doba pro veřejnost

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

1. 12. 2019

13:00–14:15

Středa

4. 12. 2019

17:30–18:45

Sobota

7. 12. 2019

15:00–16:15

Pondělí

10:00–17:30 hod.

Úterý

5:30–8:00 a 12:00–17:30 hod.

Středa

12:00–21:00 hod.

Neděle

8. 12. 2019

ZRUŠENO

Středa

11. 12. 2019

ZRUŠENO

Pátek

5:30–8:00 a 12:00–16:00
a 18:00–21:00 hod.
10:00–21:00 hod.

Sobota

14. 12. 2019

ZRUŠENO

Sobota

8:00–21:00 hod.

Neděle

15. 12. 2019

13:00–14:15

Neděle

8:00–21:00 hod.

Středa

18. 12. 2019

17:30–18:45

Sobota

21. 12. 2019

15:00–16:15

Neděle

22. 12. 2019

13:00–14:15

Pondělí

23. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Úterý

24. 12. 2019

10:00–11:15
Štědrý den

Středa

25. 12. 2019

10:00–11:15
17:30–18:45

Čtvrtek

26. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Pátek

27. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Sobota

28. 12. 2019

10:00–11:15
15:00–16:15

Neděle

29. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Pondělí

30. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Úterý

31. 12. 2019

10:00–11:15
13:00–14:15

Středa

1. 1. 2020

ZRUŠENO

Čtvrtek

2. 1. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Pátek

3. 1. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Čtvrtek

Pozor na změny provozní doby
2. 12. ZAVŘENO
23. 12., 27. 12. a 30. 12. otevřeno 9:00–21:00
24. 12. a 31. 12. otevřeno 9:00–14:00 hod.
25. 12.–26. 12. otevřeno 10:00–21:00 hod.
5. 12., 24. 12. a 31. 12. mají děti v doprovodu dospělých vstup zdarma.
Telefon 465 531 060, mobil 734 281 024,
e-mail: bazen@ekobi.cz.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na www.bazen-trebova.cz.

VÁNOČNÍ BĚH OKOLO ZLATÉHO PÁSKU
A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ISCAREX POHÁRU 2019
Obec Němčice ve spolupráci s firmou ISCAREX vás zvou na 11. ročník silničních závodů v běhu s názvem Vánoční běh okolo Zlatého pásku, který se bude konat v sobotu
14. prosince v Němčicích. Jsou připraveny tratě pro všechny věkové kategorie, věcné ceny
pro nejlepší závodníky a občerstvení pro každého. Po skončení závodu proběhne v místním
kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků ISCAREX poháru 2019 s předáváním cen a kulturním programem. Veškeré informace o ISCAREX poháru i předběžnou termínovkou na příští rok najdete na webu www.iscarex.cz/sport
Iscarex team

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

10:00–20:00 hod.
10:00–20:00 hod.

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

foto: archiv Iscarex team

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

Českotřebovské noviny: Informační měsíčník města Česká Třebová. Periodický tisk územního samosprávného celku. MK ČR E 22480. / Redakce: Městská knihovna Česká Třebová, Smetanova 173, Česká Třebová
560 02. Příspěvky zasílejte na redakce@ceska-trebova.cz. Telefon do redakce 737 525 001. Redaktorka, sazba: Hana Sychrová. Více informací na www.ceskotrebovskenoviny.cz. Uzávěrka je 15. dne daného měsíce.
/ Vydává město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02, Česká Třebová. IČ 002 78 653. Vychází 12× ročně. Roznos Česká Pošta, s.p. Zdarma. Náklad 7 200 ks. / Členové redakční rady: Mgr. Gabriela Boháčková,
Jan Gregar, Jiří Holý, Dana Kokešová, Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., Ing. Jiří Prokop, Mgr. Hana Sychrová. / Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
24
Číslo 12. Ročník 4. Datum vydání: 25. 11. 2019

